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Dwudziestka  
z nalewką

I tym razem nie wszystko będzie widziane z Cergowej. 
Ani z kopca Piłsudskiego w Lesie Wolskim, ani z innych 
średnich wysokości. Teraz będzie z wysokiego konia. Z po-
nad trzech tysięcy metrów, z białego szczytu we włoskich 
Dolomitach. Prawda, stamtąd nie widać ani Traktu Węgier-
skiego, ani Głojsców, Iwli i pani Zatorskiej we Wrocance, 
która prowadzi tam intensywne ćwiczenia fizyczne dla star-
szych pań. Natomiast z Monte Tofany „takie widzi świata 
koło, jakie tępymi zakreśla oczy”. To Mickiewicz w „Odzie 
do młodości”. Czyżby on także był na Tofanie w Dolo-
mitach?

E tam, to tylko taki zwrot publicystyczny, aby nawiązać 
do czegoś wielkiego.

Otóż, jak zapowiadałem w styczniowej „Cergowej”, wy-
brałem się na narty we włoskie Alpy, czyli w Dolomity. Nie 
po raz pierwszy zresztą, ale za każdym razem jednakowo za-
chwycam się ogromem tych gór, ich nieskończenie wielką 
ilością. Gór z zielonymi halami latem i zaśnieżonymi tere-
nami narciarskimi zimą. Na Monte Tofana, ponad trzy ty-
siące metrów, prowadzi z Cortiny d’Ampezzo kolejka kabi-
nowa dwuodcinkowa, i choć polskie Tatry znacznie mniej-
sze, porównanie z Kasprowym samo się nasuwa. Zaś z To-
fany jedna z trudniejszych w tej części Alp, trasa zjazdowa. 
To tutaj rozegrano w pięćdziesiątym szóstym olimpiadę zi-
mową, którą we wszystkich konkurencjach alpejskich wy-
grał Austriak Toni Sailer. Zdobył złote medale w slalomie 
specjalnym, gigancie i w zjeździe. A zjazd rozegrano wła-
śnie z Tofany.

I my sobie z Jackiem zjeżdżamy raz, drugi i trzeci tą 
olimpijską Tofaną, jakby sobie nic nie robiąc ze sławy tej 
góry, z jej trudności technicznych. Nie wiele więcej ze stro-
mizny i wysokości. Pierwszy raz to może i robi wrażenie, 
ale wszystkie następne zjazdy, to jakby powtórka z roz-
rywki. Narciarz to taki facet, który musi skosztować tej naj-
większej trudności, aby poczuć rozkosz szybkiego zjazdu; 
musi posmakować każdą nową trasę, która wymaga wysiłku 
i dobrej techniki jazdy. Dlatego była Tofana, a potem dzie-
siątki pól narciarskich, raz trudniejszych, innym razem tech-
nicznie prostych i nie wymagających specjalnej koncentra-
cji. Ale nieodmiennie jest satysfakcja z każdej stromizny, 
jaką się pokonało, choć i z góry i z dołu ona pozornie groźna 
i nieprzystępna.

Ale racja i taka, że w wielkich górach europejskich, ale 
także tych znanych za oceanem, wszystkie trasy narciarskie 
są jakby z najwyższej półki. Zawsze odpowiednio zabezpie-
czone, świetnie przygotowane, z łatwym dostępem kolejko-
wym i niemal nigdy nie przeładowane. Jest taka mnogość 
tras, taka ich różnorodność, że nie ma większych obaw o 

Widziane z CergowejZbierali dla 
chorych dzieci
Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy w Dukli

9 stycznia 2011 roku w Dukli wolontariusze w 
Dukli już po raz drugi zbierali datki na Wielką Or-
kiestrę Świątecznej Pomocy. Sztab Orkiestry znaj-
dował się w Zespole Szkół nr 2 w Dukli, a wolonta-
riuszami byli uczniowie dukielskiego liceum.

Trzydzieści trzy osoby z ogromnym zapałem 
zbierało pieniądze na nowoczesny sprzęt dla dzieci 
z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. 
Oprócz niedzielnej zbiórki pieniędzy, w szkole zo-
stała zorganizowana aukcja niezwykłych przed-
miotów. Pieniądze uzyskane z licytacji zasiliły 
także konto Orkiestry. 

Uczestnictwo w zbiórce XIX Finału dało mło-
dzieży dużo zadowolenia i poczucie uczestnictwa 

w wielkiej idei, która pociąga przede wszystkim ludzi młodych. Ogó-
łem zebrano około 6401,27 zł zarówno w walucie polskiej jak i za-
granicznej oraz precjoza w postaci złotych obrączek i pierścionków.

 Szef Sztabu XIX Finału WOŚP 
Bogusława Michalik- Trojan

Nowy Zarząd wybrany
22 stycznia br. odbyło się  zebranie 

sprawozdawczo - wyborcze Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Dukli. W czasie 
zebrania sprawozdanie z działalności 
OSP przedstawił dotychczasowy Na-
czelnik OSP w Dukli Zenon Kostyra.

W 2010 roku jednostka straży z Du-
kli wyjeżdżała 70 razy do działań ra-
towniczo-technicznych. W tym 12 
razy wyjeżdżano na akcje przeciwpo-
wodziowe do Sandomierza i Gorzyc, 
gdzie ratowano dobytek i życie ludzkie.

Na zebraniu   Naczelnik OSP Ze-
non Kostyra złożył rezygnację z do-
tychczas pełnionej już od 20 lat funk-
cji i został przyjęty w poczet członków 
honorowych OSP. Otrzymał podzięko-
wanie i pamiątkowy dyplom za 35 let-
nią pracę w straży, w tym 20 lat był 
Naczelnikiem. Podczas zebrania od-
znaczeni zostali za wysługę lat wszy-

scy druhowie z OSP Du-
kla oraz członkowie ho-
norowi i wspierający. Od-
znaczenia wręczali przed-
stawiciele Zarządu Gmin-
nego i z Zrzeszenia Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
w Krośnie. A odznakami 
Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych brązowymi, 
srebrnymi i złotymi zo-
stali uhonorowani człon-
kowie młodzieżowej dru-
żyny przy OSP w Dukli.

W czasie zebrania został wybrany 
nowy Zarząd, w skład którego we-
szli druhowie: Wiktor Madej – pre-
zes, Marek Górak – wiceprezes, Ja-
cek Ukleja – naczelnik, Andrzej 
Szczęsny – zastępca naczelnika, Łu-
kasz Jankowski – skarbnik, Arka-
diusz Mormol – sekretarz, Wojciech 

Ukleja – gospodarz, 
Witold Pietruszka – 
kronikarz.

Prezes ZOSP w Krośnie Jan Kilar i prezes OSP 
w Dukli Wiktor Madej wręczają odznaczenia 

członkom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

W skład Komisji Rewizyjnej we-
szli druhowie: Jerzy Pęcak – przewod-
niczący, Zdzisław Cyran i Zenon Ko-
styra – członkowie.

Ustępującemu Naczelnikowi Zeno-
nowi Kostyrze gratulujemy i życzymy 
zasłużonego wypoczynku, nowemu 
Zarządowi gratulujemy wyboru.

kbr
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zderzenie się z innym narciarzem, Choć doświadczy-
łem tej przyjemności, kiedy najechał na mnie facet 
dwumetrowy i omal nie rozerwał na dwie części. Że 
mnie nie rozerwał, zawdzięczam w głównej mierze 
hełmowi, jaki zawsze zakładam na trasie. I od razu 
powiem tutaj: nie ma dziś zjazdowego narciarstwa, 
także tego półkowego, baz kasku na głowie. Prze-
strzegam i jednocześnie zalecam. Dla własnego bez-
pieczeństwa.

Zapyta ktoś, a w Chyrowej także, a na Laworcie? 
Oczywiście tak. Tym bardziej.

A dlaczegoż to tym bardziej ? Tym bardziej, bo 
niemal wszystkie krajowe trasy nie są na tyle bez-
pieczne i dobrze przygotowane, aby w nich nonsza-
lancko jeździć, zbyt swobodnie i bez zachowania od-
powiedniej ostrożności.

Na Podkarpaciu byłem na nartach chyba jeden 
tylko raz, wiele lat temu na bieszczadzkim Królu, nie 
za bardzo mam pamięci tamte zjazdy. Wychowałem 
się narciarsko na Kasprowym Wierchu, bo w tamtych 
latach nie wiele było dla narciarzy poza Kasprowym. 
Mogę śmiało powiedzieć, że zaliczyłem tysiące zjaz-
dów z tej góry, w kotły Goryczkowej i Gąsienicowej, 
a wówczas nie było ratraków, trasy ubijało się sa-
memu, to też jazdy były ostrożniejsze, na pewno wol-
niejsze. A i narty były inne i technika jazdy podob-
nie. I dlatego dziś, kiedy patrzę na Kasprowy Wierch, 
to widzę tam nieudolność i całkowity brak chęci, aby 
tę górę przywrócić narciarzom. Ale bez nowoczesno-
ści tam się nie obejdzie. Bez sztucznego zaśnieżania, 
bez poszerzenia tras w obu kotłach. I niech nikt nie 
zawraca mi głowy rygorami parkowymi i względami 
ekologicznymi. Niemal we wszystkich górach świata 
trasy prowadzone są także w parkach narodowych,  
a jednak tam poradzono sobie z tym problemem. Ar-
matki śnieżne dziś, to składane, mało widoczne urzą-
dzenia, jedynie doprowadzenie wody może stanowić 
o trudność. Ale to także nie aż taki problem.

I wreszcie kolejki i wyciągi. Orczyk, to dziś sta-
roć, która w nowoczesności się już nie ostoi. A jeżeli 
wieloosobowe krzesełka, to na pewno z daszkiem i 
osłoną. 

Choć z tymi orczykami może się trochę pośpie-
szyłem, bo są niewielkie stoki, gdzie orczyk pasuje 
jak ulał, choćby Chyrowa właśnie

„Dukli” natomiast stuknie za chwilę dwadzieścia 
lat. To sporo jak na lokalną gazetę, gdzie o wszystko 
trzeba sie samemu starać, dobierać teksty, tematy, roz-
mawiać z ludźmi, inicjować ciekawe akcje. I niechby 
miesięcznik dotrwał do kolejnej dwudziestki. A kiedy 
dożyjemy tych lat, sądzę, że redaktorka naczelna po-
stawi nam kieliszek nalewki. Kiedyś próbowałem. 
Smakowało.

Zbigniew Ringer

Widziane z CergowejPieniądze  
do wzięcia
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogła-
sza Ogólnopolski Konkurs Grantowy 
w ramach Programu „Równać 
Szanse 2011” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności. Celem Programu jest 
wyrównywanie szans na dobry start w 
dorosłe życie młodzieży z miejscowości 
do 20 000 mieszkańców.

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym 
o dotacje do 40 000 zł na projekty 
trwające 15 miesięcy (realizowane po-
między 1 czerwca 2011 r. a 30 listopa-
da 2012 r.) mogą ubiegać się organiza-
cje pozarządowe (zarejestrowane w 
formie stowarzyszeń i fundacji) z tere-
nów wiejskich i małych miast (do 20 000 
mieszkańców).

Zapraszamy do zapoznania się ze szcze-
gółowymi informacjami dotyczący-
mi konkursu i do składania wniosków. 
Prosimy również o przekazanie tej in-
formacji w miarę możliwości wszyst-
kich, którzy mogą być nią zainteresowa-
ni. Informacje o konkursie oraz dostęp 
do formularza aplikacyjnego znajdują 
się na stronie internetowej: www.row-
nacszanse.pl

Termin składania wniosków upływa 22 
lutego 2011 roku.

Patroni dukielskich ulic

Od Żwirki i Wigury do ... Armii Krajowej.

W lutowym numerze piszemy o ulicach Ogrodowej i Mickiewicza.

Ulica Ogrodowa – nazwę swą wzięła od ogrodów, 
które jeszcze nie tak dawno były w tej części Dukli.

Ulica Mickiewicza – nazwę 
swa wzięła od Adama Mickiewicza, 
uważanego obok Juliusza Słowac-
kiego i Zygmunta Krasińskiego za 
największego poetę polskiego ro-
mantyzmu oraz literatury polskiej 
w ogóle, a nawet za jednego z naj-
większych na skalę europejską. To 
także najwybitniejszy twórca dra-

matu romantycznego w Polsce, porównywany do Byrona 
i Goethego. Znany jako autor ballad, powieści poetyckich, 
dramatu „Dziady” oraz epopei narodowej „Pan Tadeusz”. 
Urodził się w Zaosiu koło Nowogródka 24 grudnia 1798 r, 
zmarł 26 listopada 1855 r. w Konstantynopolu.

Chciałbym, aby policja 
była skuteczniejsza  
i bardziej widoczna
Z nadkomisarzem Leszkiem Buryłą rozmawia  
Krystyna Boczar-Różewicz

Nadkomisarz Leszek Buryła pełniący obowiązki Komendanta 
Komisariatu Policji w Dukli, ukończył studia w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Rzeszowie, jest filologiem. W początkowym 
okresie swojej pracy zawodowej pracował w szkole. Od 1996 roku 
aż do lipca ub. roku pracował w Wydziale Dochodzeniowo-Śled-
czym Komendy Miejskiej w Krośnie. Pasjonat piłki nożnej halo-
wej, nart i tenisa stołowego. Dla utrzymania i podniesienia kondy-
cji korzysta z siłowni.
K.Boczar-Różewicz: Czym zajmuje się komendant Policji?
Leszek Buryła: Nadzoruje prace komisariatu, służb kryminalnych, 
prewencji, ustala grafik służb, prowadzi ewidencję pracy policjan-
tów, nadzoruje prace dzielnicowych, organizuje prace komisariatu 
w zakresie zapobiegania i ścigania sprawców przestępstw, repre-
zentuje komisariat w kontaktach z kierownictwem jednostek poli-
cji i innymi instytucjami, uczestniczy w życiu społeczności gminnej, 
poprzez udział w sesjach Rady Miejskiej.
KBR: Proszę przedstawić strukturę Komisariatu Komendy Policji  
w Dukli
Leszek Buryła: Komisariat Policji w Dukli obejmuje Posterunki 
Policji w Dukli i w Chorkówce. W Chorkówce pracuje 6 policjan-
tów wraz z kierownikiem Posterunku, w Dukli 13 policjantów wraz 
z Komendantem. Obszar działania Komisariatu Policji jest bardzo 
duży i obejmuje gminy: Dukla, Chorkówka, Jaśliska. Policjanci 
pracują w systemie trzy zmianowym po 8 godz.. Za wyposażenie 
posterunków i uposażenie policjantów odpowiedzialna jest Ko-
menda Wojewódzka w Rzeszowie.
KBR: Jak wyglądają statystyki przestępczości w obszarze działania Ko-
misariatu Policji w Dukli?
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Zenon Leńczyk
 - Przewodniczący Zarządu Osiedla Dukla

Józef Magnuszewski 
- Sołtys Sołectwa Barwinek

Adam Faustus 
- Sołtys Sołectwa Cergowa

Piotr Czupiński 
- Sołtys Sołectwa Chyrowa

Andrzej Kusz 
- Sołtys Sołectwa Głojsce

Mariusz Kędra 
- Sołtys Sołectwa Iwla

Zbigniew Głód 
- Sołtys Sołectwa Jasionka

Andrzej Korzec 
- Sołtys Sołectwa Lipowica

Tomasz Węgrzyn 
- Sołtys Sołectwa Lęki Dukielskie

Ewa Kaczmarska-Więckowska 
- Sołtys Sołectwa Mszana

Roman Kasprzyk 
- Sołtys Sołectwa Myszkowskie

Wiktor Madej 
- Sołtys Sołectwa Nadole

Edward Belcik 
- Sołtys Sołectwa Nowa Wieś

Zenon Fedak 
- Sołtys Sołectwa Olchowiec

Mariusz Folcik 
- Sołtys Sołectwa Równe

Władysław Boczar 
- Sołtys Sołectwa Teodorówka

Elżbieta Pustułka
- Sołtys Sołectwa Trzciana

Grzegorz Jadach
 - Sołtys Sołectwa Tylawa

Agnieszka Dembiczak 
- Sołtys Sołectwa Wietrzno

Gospodarze sołectw VI kadencji
W tym roku wybory na sołtysów i przewodniczącego Zarządu Osiedla w Dukli odbywały się w wyborach bezpośrednich w loka-
lu wyborczym. Do tej pory wybieraliśmy sołtysów i przewodniczącego na zebraniu. Prezentujemy w tym numerze nowo wy-
branych gospodarzy sołectw i przewodniczącego Zarządu Osiedla w Dukli.

kbr

Demografia 
gminy Dukla 
Na koniec 2010 roku gmina Dukla w obszarze po 1 stycz-
nia 2010 roku liczyła 14 898 mieszkańców. Zanotowano 
179 urodzeń o 7 mniej niż w 2009 roku. Zgonów było 130. 
Przyrost naturalny jest dodatni i wynosi 3,28 ‰ ( 0,53 ‰ 
wynosił w 2009 r.).  Kobiet na 31.12.2010 r.  było 7625, 
a mężczyzn 7273. Liczbę mieszkańców, ilość urodzeń i 
zgonów w poszczególnych miejscowościach gminy poda-
je tabela: Demografia gminy Dukla – stan na 31.12.2010 r.   

 Henryka Leńczyk

Demografia Gminy Dukla  
według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.:

L.p Miejscowość 

1 Barwinek 252 5 3 2
2 Cergowa 1344 16 12 4
3 Chyrowa 105 0 3 -3
4 Dukla 2198 22 11 11
5 Głojsce 796 10 10 0
6 Iwla 745 9 6 3
7 Jasionka 1244 20 6 14
8 Lipowica 268 1 4 -3
9 Łęki Dukielskie 1661 16 16 0
10 Mszana 279 2 4 -2
11 Nadole 478 8 2 6
12 Nowa Wieś 181 4 4 0
13 Olchowiec 65 1 1 0
14 Ropianka 10 0 0 0
15 Równe 1958 18 14 4
16 Teodorówka 1070 18 8 10
17 Trzciana 232 1 1 0
18 Tylawa 393 3 3 0
19 Wietrzno 822 13 12 1
20 Zawadka  
     Rymanowska 240 4 2 2
21 Zboiska 423 8 7 1
22 Zyndranowa 134 0 1 -1
 Razem 14 898 179 130 49

Janina Kacprzyk 
- Sołtys Sołectwa Zawadka Ryma-

nowska

Andrzej Wójtowicz 
- Sołtys Sołectwa Zboiska

Bronisław Dubis 
- Sołtys Sołectwa ZyndranowaIlość  

mieszkańców
Ilość 

urodzeń
Ilość 

zgonów
Przyrost  

naturalny
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Czas na aktywność 
w gminie Dukla
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli za-
kończył realizację projektu systemowego „Czas na ak-
tywność w gminie Dukla” na rok 2010. 

Przedsięwzięcie było współfinansowane 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Poddziałanie 7.1.1. (Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej). Nadrzędnym celem 
projektu było uaktywnienie zawodowe i 
społeczne 11 kobiet i 6 mężczyzn zamiesz-
kałych w gminie Dukla, zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym poprzez zwiększe-
nie ich kompetencji i umiejętności zawo-
dowych oraz społecznych. Realizacja po-
wyższego celu możliwa była dzięki osią-
gnięciu celów szczegółowych tj.:

1. wykształcenie lub podniesienie klu-
czowych kompetencji społecznych przez 
17 osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym,

2. przygotowanie do podjęcia pracy za-
wodowej przez 11 kobiet i 6 mężczyzn 
poprzez podniesienie ich kompetencji i 
umiejętności zawodowych

3. promowanie procesu integracji spo-
łecznej w społeczności lokalnej.

W pierwszym etapie w ramach aktywizacji 
zawodowej wszyscy uczestnicy wzięli udział 
w warsztatach i konsultacjach indywidual-
nych z doradcą zawodowym w wymiarze 
16 godzin. Tematyka spotkań obejmowała: 
wartości i cele pracy, określenie poziomu 
motywacji uczestników, analizę predyspo-
zycji i zainteresowań zawodowych, meto-
dy poszukiwania pracy, omówienie lokalne-
go rynku pracy, przygotowanie i opracowa-

nie dokumentów aplikacyjnych (CV, list mo-
tywacyjny), autoprezentacja i przygotowa-
nie do rozmowy kwalifikacyjnej, ewaluacja 
i podsumowanie zajęć. Zajęcia prowadziła 
p. Dagmara Szajna pracownik Powiatowego 
Urzędu Pracy w Krośnie.
W kolejnym etapie projektu beneficjen-
ci uczestniczyli w treningu kompeten-
cji społecznych w wymiarze 25 godzin. 
Trening obejmował swoim zakresem m. in-
nymi: budowanie pozytywnego obrazu sa-
mego siebie, wzmocnienie poczucia wła-
snej wartości, nabycie umiejętności bycia 
asertywnym w sytuacjach społecznych, na-
uczenie umiejętności budowania własnego 
wizerunku i pozytywnego myślenia, naby-
cie umiejętności wyznaczania asertywnych 
celów w życiu i pracy zawodowej, uświa-
domienie znaczenia wiedzy o samym so-
bie jako czynnik sprzyjający budowaniu 
satysfakcjonującego życia. Trening prowa-
dziła P. Sylwia Wiktor pracownik Instytutu 
Badawczo – Szkoleniowego z Olsztyna.
Zwieńczeniem projektu było zorganizowa-
nie kursów, których celem było przyucze-
nie uczestników do zawodu. Wszystkie 
kursy zorganizowano przy współudzia-
le Ośrodka Kształcenia Zawodowego w 
Krośnie. Zorganizowano 3 rodzaje szkoleń:

1. Catering – organizacja przyjęć okolicz-
nościowych – 120 godzin. Szkolenie miało 
na celu teoretyczne i praktyczne przygo-
towanie uczestników do kompleksowej ob-
sługi gastronomicznej. Kurs ukończyło 11 
kobiet, które otrzymały stosowne zaświad-
czenia. 

2. Kurs spawacza elektrycznego Metodą 
MAG 135 – 212 godzin. Szkolenie teore-
tyczne i praktyczne miało na celu zdobycie 
umiejętności spawania metodą MAG-135 
(spawania łukowego w osłonie gazu aktyw-
nego elektrodą topliwą) w zakresie wyko-
nywania spoin pachwinowych złączy blach 
i rur oraz uzyskanie uprawnień w odpo-
wiednim zakresie wg wymagań normy PN-
EN 287-1 (EN 287-1:2004). Kurs ukończyło 
6 mężczyzn.

3. Palacz c. o. – 85 godzin. Szkolenie miało 
na celu przyuczenie do zawodu palacza c. 
o. kotłów wodnych i parowych. Kurs ukoń-
czyło 5 mężczyzn. 

Zajęcia oraz kursy dla uczestników były 
prowadzone bezpłatnie, dodatkowo w ra-
mach poniesionych kosztów beneficjenci 
otrzymali wsparcie finansowe oraz pomoc 
rzeczową. 
21 grudnia 2010 r. odbyło się spotkanie na 
zakończenie projektu, w którym udział 
wzięli Burmistrz Gminy Dukla P. Marek 
Górak, uczestnicy projektu, kierownik pro-
jektu Wiesław Pałka, koordynator meryto-
ryczny Małgorzata Bielec, księgowa pro-
jektu Halina Paszek oraz pracownicy so-
cjalni. Spotkanie miało na celu podsumo-
wanie organizacji projektu oraz osiągnięć 
uczestników. Wszystkim uczestnikom ży-
czymy satysfakcji z wykonywania przyszłej 
pracy.
Zainteresowanych udziałem w projekcie w 
2011 r. prosimy o kontakt z pracownikami 
socjalnymi MGOPS w Dukli ul. Kościuszki 4.

MA

Leszek Buryła: W 2010 roku stwierdzono 379 przestępstw, o 7 więcej aniżeli w 
2009 roku (372 przestępstwa), z czego wykryto 277. Zatem skuteczność wykrywa-
nia przestępstw wyniosła w 2010 roku 72,54% (w 2009 r. – 67,34%) .
KBR: Jakiego rodzaju są to przestępstwa?
Leszek Buryła: Przestępstwa przeciwko mieniu (kradzieże, kradzieże z włama-
niem, uszkodzenia mienia) – 172, przeciwko życiu i zdrowiu (pobicia, i uszkodze-
nia ciała) -17, zgwałcenia – 4, drogowe (wypadki drogowe, kierowanie pojazdem 
w stanie nietrzeźwym) – 102 (w 2009 roku – 68). Z tych ostatnich 99 przestępstw, 
to kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości; 15 wypadków drogowych, w któ-
rych zginęło 6 osób, a 23 zostało rannych. Chciałbym podkreślić, że wszystkie wy-
padki śmiertelne miały miejsce na drodze krajowej nr 9.

KBR: Zatem poważny problem, to nie-
trzeźwi kierowcy
Leszek Buryła: Tak, w 2010 roku 
liczba zatrzymanych kierowców i rowe-
rzystów była najwyższa w regionie, w 
Dukli zatrzymano ich więcej niż w Ry-
manowie, Iwoniczu i Jedliczu. 
KBR: To może skuteczność policjantów 
w Dukli jest większa niż w innych komi-
sariatach... Czy istnieje jakaś zależność 
między porami roku, a przestępstwami i 
wykroczeniami?
Leszek Buryła: Tak, na podstawie ob-
serwacji można stwierdzić, że więcej 
przestępstw i wykroczeń jest popełnia-
nych w okresie letnim.
KBR: Czy są jakieś punkty szczegól-
nie zagrożone przestępstwami i wykro-
czeniami?
Leszek Buryła: Tak, kradzieże mie-
nia najczęściej zdarzają się na placu 
targowym w Dukli, inne punkty new-
ralgiczne , to ”Stodoła” w Cergowej,  
a także ulica Mickiewicza, gdzie naj-
częściej w Dukli parkuje się niewłaści-
wie. Najwięcej wykroczeń zanotowano 
w 2010 roku w Dukli, Równem i Cer-
gowej.
KBR: Jak wygląda statystyka jeśli chodzi 
o wykroczenia?
Leszek Buryła: W 2010 roku wykro-
czeń w ruchu drogowym zanotowano 
80, kradzieży mienia poniżej 250 zł 
– 50, uszkodzeń mienia – 38 i 25 za-
kłóceń porządku i spokoju. W skali ko-
misariatu przeprowadzono 336 postę-
powań.
KBR: Czy policja realizuje jakieś inne za-
dania oprócz ścigania przestępców i pre-
wencji?
Leszek Buryła: Prowadzimy spotka-
nia z młodzieżą i dziećmi, a nawet z 
przedszkolakami. Takie spotkania cie-
szą się dużą popularnością , szczegól-
nie wśród dzieci.
KBR: Co chciałby pan zmienić w policji?
Leszek Buryła: Chciałbym, aby poli-
cja była skuteczniejsza i bardziej wi-
doczna. Aby mieszkańcy czuli się bez-
piecznie, aby był większy kontakt dziel-
nicowych z mieszkańcami, sołtysami 
i radami wsi. Przy takiej współpracy 
skuteczność policji wzrosłaby z pew-
nością.
KBR: Dziękuje za rozmowę i życzę re-
alizacji wszystkich zamierzeń w 2011 
roku zarówno tych osobistych, jak i służ-
bowych.
Leszek Buryła: Dziękuję

dokończenie ze str. 5

Z nadkomisarzem Leszkiem Buryłą rozmawia Krystyna 
Boczar-Różewicz

W projekcie w 2010 roku wzię-
li udział: Monika Biłas, Mariusz 
Cygler, Mariusz Cygler, Dorota 
Wierdak, Katarzyna Braja, 
Zenon Burda, Renata Liwacz, 
Dorota Sereda, Katarzyna 
Paszek, Jolanta Turek, 
Kazimiera Szczurek, Piotr 
Czaja, Andrzej Zima, Kamil 
Połeć, Anna Kluk, Jolanta 
Malczewska, Anna Braja.

Dopłaty do materiału 
siewnego
Od 15 stycznia 2011 r. rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zu-
żytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifiko-
wany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2010 r. do 15 
czerwca 2011 r.):
• zbóż ozimych 
• zbóż jarych, 
• roślin strączkowych, 
• ziemniaka, 
• mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych z gatunków roślin objętych 

systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka). 

Stawki dopłat:
•  Zboża i mieszanki 100 zł/ha
•  Strączkowe 160 zł/ha
•  Ziemniaki 500 zł/ha

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach 
uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego ka-
tegorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”.
O dopłatę do zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego 
w terminie od 15 lipca 2010 r. do 15 czerwca 2011 r. będzie można ubiegać się zgod-
nie z przepisem §1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 
2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zuży-
tego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowa-
ny oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz.U. Nr 113, poz. 945 z późn. zm.) 
od 15 stycznia do 25 czerwca 2011 r. W powyższym terminie producenci rolni będą 
mogli składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/
wysadzonego w okresie od 15 lipca 2010 r. do 15 czerwca 2011 r.):

• zbóż ozimych, 
• zbóż jarych, 
• roślin strączkowych, 
• ziemniaka, 
• mieszanek zbożowych i pastewnych. 
Informacje na temat dopłat do materiału siewnego można uzyskać na stronie inter-
netowej www.arr.gov.pl, w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie 
nr tel. (017) 864 -20- 27 w. 17 lub w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR pod 
numerem: (0 22) 661- 72 - 72. 
Sekcja Informacji OT Rzeszów
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Jasełka w wykonaniu uczniów klasy IIIb

„Pastorałko nieś 
się biała ...”

9 stycznia br. w sali kina „Promień”  
w Ośrodku Kultury w Dukli mieszkańcy Dukli 
i okolicy obejrzeli jasełka w wykonaniu uczniów 
III b Zespołu Szkół nr 1 w Dukli. Uczniowie z 
wielkim zaangażowaniem wczuwali się w swoje 
role, a wszystko pod czujnym okiem wychowaw-
czyni Józefy Sawczuk-Winnickiej. 

Jasełka to widowisko o Bożym Narodzeniu wzo-
rowane na średniowiecznych misteriach francisz-
kańskich. Treścią przedstawień jest historia naro-
dzenia Jezusa w Betlejem i spisku Heroda. Za ich 
twórcę uważany jest św. Franciszek z Asyżu. W 
pierwszej połowie XVIII w. biskupi polscy zaka-
zali wystawiania jasełek w kościołach ze względu 

Stu trzydziestu 
wykonawców wzięło 
udział w Przeglądzie

14 stycznia br. odbył się w Ośrodku Kultury w Dukli IV Gminny 
Przegląd Kolęd i Pastorałek. Przegląd cieszy się coraz większym zain-
teresowaniem wśród młodych wykonawców. Wzięło w nim udział 130 
wykonawców, którzy wykonali 100 prezentacji w pięciu kategoriach 
konkursowych.

Tradycja 
bożonarodzenio- 
wej szopki
Aleksandra Żółkoś

Otwarcie pokonkursowej wystawy szopek bożonarodzeniowych 

Zgromadzone na wystawie w Mu-
zeum Historycznym - Pałac w Dukli 
szopki betlejemskie, u których źródeł 
tkwi niezwykła idea św. Franciszka, 
ukazują wyobrażenia ich twórców o 
miejscu narodzenia Chrystusa. Każda 
z nich to artystyczna transformacja w 
czasie i przestrzeni Groty Narodzenia z 
Betlejem Judzkiego.

Wystawa jest plonem XI Międzyna-
rodowego Konkursu Szopek Bożona-
rodzeniowych, którego organizatorem 
jest Starostwo Powiatowe w Krośnie. 

Konkurs adresowany był do 
uczniów szkół podstawowych, gimna-
zjów, szkół średnich, a także do pod-
opiecznych Ośrodków Pomocy Spo-
łecznej z terenu powiatu krośnieńskiego 

nie konstruowane, bajecznie kolorowe, 
dopracowane w szczegółach, zadzi-
wiają sposobem wykonania i łączenia 
ze sobą surowców. Niełatwo byłoby 
podjąć próbę ich omówienia.

Do wykonania szopek oprócz trady-
cyjnych materiałów, jak: drewno, tek-
tura, papier, staniol, modelina, masa 
solna, wata, słoma, trzcina, gałęzie, 
szyszki, mech, także został użyty me-
tal, szkło, gips, a nawet makaron, pier-
niki i herbatniki oraz wiele innych cie-
kawych dodatków. 

Wystawa jest przeżyciem estetycz-
nym, ma przypominać polską tradycję 
z bogactwem zawartych w niej treści, 
dowodzi też, że rodzima tradycja jest 
niewyczerpanym źródłem twórczej in-
spiracji.

oraz okresu 
świdnickiego 
i stropkow-
skiego. Łącz-
nie nadesłano 106 prac w trzech kate-
goriach wiekowych. Na wystawie za-
prezentowane są wszystkie szopki, 
które wzięły udział w konkursie. Zgru-
powane zostały w obrębie poszczegól-
nych kategorii, oddzielnie wyekspono-
wano prace nagrodzone.

Międzynarodowe Jury pod prze-
wodnictwem Michała Bujdoša ze 
Stropkowa wyłoniło 33 laureatów 
konkursu. Nagrodę specjalną zdobyli 
uczniowie z Liceum Ogólnokształcą-
cego w Dukli, pod kierunkiem Marii 
Walczak. 

Wszystkie prace zostały bardzo wy-
soko ocenione. Jurorzy konkursu pod-
kreślali estetykę wykonania, wkład 
pracy i fantastyczne pomysły. 

Każdego roku szopki są różnorod-

i n f o r m u j e

na przenikające do treści przedstawień scen i postaci o charakterze 
ludycznym. Wtedy to pod murami kościołów zaczęli kolędować z 
szopkami żacy, czeladnicy, co dało początek wędrownym teatrzy-
kom ludowym o świeckim charakterze. Teksty jasełkowe, najczę-
ściej gwarowe, były w większości anonimowe. Znanym opracowa-
niem literackim jasełek jest Betlejem polskie Lucjana Rydla. 

A wracając do jasełek w wykonaniu uczniów III b należą się im 
gratulacje, a wychowawczyni podziękowanie, że stara się przeka-
zać swoim uczniom nasze tradycje, bo jak mówią czym skorupka za 
młodu nasiąknie tym na starość trąci.

Krystyna Boczar-Różewicz

Komisja konkursowa w składzie: 
Krystyna Stańkowska - przewodni-
cząca, Iwona Belcik i Anna Masternak 
po obejrzeniu i wysłuchaniu prezenta-
cji konkursowych postanowiła przy-
znać nagrody i wyróżnienia w poszcze-
gólnych kategoriach konkursowych. 

Kategoria I (3,5 – 6 lat) nagrody i ty-
tuł laureata otrzymali wszyscy uczest-
nicy, a było ich 27.

Kategoria II (I-III klasy szkoły pod-
stawowej):

1. miejsce - Jakub Głód – Dukla, 
2. - Rędowicz Emanuela – Dukla 
i Sebastian Dubiel – Głojsce, Pa-
tryk Zima – Dukla i Karol Wajs 
(BP) 

Wyróżnienia otrzymują: 
Adriana Skrzęta – Jasionka, 
Aleksandra Dyszkowska – Du-
kla, Wiktoria Chajec – Dukla, Julia 
Tyc – Dukla, Kinga Pilip - Dukla

Kategoria III (IV – VI klasa szkoły 
podstawowej):

1. miejsce - Kamila Kula – Ja-
sionka, 2. – Dziadowicz Weronika 
– Wietrzno i Julia Dereniowska – Du-
kla, 3. – Nina Kogut – Dukla (BZ) i 
Dominika Sikora

Wyróżnienia otrzymują:
Małgorzata Stojak – Dukla, Karo-
lina Borek – Równe, Justyna Du-
biel - Iwla

Kategoria IV ( gimnazja): 
miejsce – Barbara Szczurek – Ja-
sionka, Karolina Jastrząb - Wietrzno 
Wyróżnienia otrzymują: 
Klaudia Wiśniewska – Równe,  
Adriana Stepek – Dukla

Kategoria V (szkoły ponadgimna-
zjalne, dorośli):
1. miejsce – Zespół Instrumentalno 
- Wokalny (A.Józefczyk, D. Khan, 
M. Kochan, S. Kosior, A. i G. Ma-
tyka) – Dukla, 2. Julia Ocias i Mate-
usz Sroka - Dukla 

 
Wszyscy Uczestnicy Przeglądu zo-

stali przez organizatorów poczęstowani 
przez organizatora drożdżówkami i 
herbatą. Laureatom i uczestnikom gra-
tulujemy.

Norbert Uliasz

Dawid Khan z Zespołu Instrumentalno-Wokalnego 
odbiera nagrodę z rąk członka Komisji Konkursowej 

Anny Masternak.

NAGRODZENI W KONKURSIE SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH:

POLSKA

W KATEGORII I (SZKOŁY PODSTAWOWE):

I miejsce: 
Weronika Gaj
Szkoła Podstawowa Wojaszówka
Opiekun: Anna Oszajca

II miejsce
Natalia Hedesz
Zespół Szkół w Odrzykoniu
Opiekun: Władysław Niżnik

II miejsce (ex aequo):
Karol Różycki 
Szkoła Podstawowa w Korczynie
Opiekun: Wojciech Świder

III miejsce
Natalia Skubel
Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie
Opiekun: Anna Penar-Smerecka

Wyróżnienie
Mateusz Budzisz 
Zespół Szkół nr 1 w Dukli, kl. V a 
Opiekun: Maria Fornal

Wyróżnienie (ex aequo):
Dominika Welcer 
Zespół Szkół w Równem
Opiekun: Dorota Dołęgowska

Wyróżnienie (ex aequo):
Milena Żebracka
Szkoła Podstawowa im. ks. A. Podgórskiego 
w Iwoniczu
Opiekun: A. Gaweł

W KATEGORII II (GIMNAZJA)

I miejsce: 
Barbara Jakubasz
Publiczne Gimnazjum w Przybówce
Opiekun: Marta Markowicz

I miejsce (ex aequo):
Anna Bajorek
Gimnazjum w Zręcinie 
Opiekun: Beata Kozubal

II miejsce: 
Maciej Skubel

ciąg dalszy na str. 13
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NOWY ZARZĄD WYBRANY

Tradycja bożonarodzeniowej szopki

Opłatkowe spotkanie  
na „Królowej”

Fot. L. Bąk

Fot. J. Stola i MH-P

Fot. G. Lega

Szopka huculska - Koło Ekologiczne LO w Dukli - nagroda specjalna.

Gimnazjum im. St. Wyspiańskiego w 
Rymanowie
Opiekun: Anna Penar-Smerecka

II miejsce (ex aequo):
Adriana Kozubal
Gimnazjum w Zręcinie 
Opiekun: Beata Kozubal

III miejsce: 
Jagoda Stefanik
Gimnazjum w Zręcinie 
Opiekun: Beata Kozubal

Wyróżnienie:
Tomasz Wdowiarz
Społeczne Gimnazjum w Rogach
Opiekun: Agata Staroń

Wyróżnienie (ex aequo):
Anna Jakimczuk
Zespół Szkół nr 2 w Dukli, Gimnazjum
Opiekun: Maria Fornal

Wyróżnienie (ex aequo):
Edyta Zych 
Gimnazjum w Korczynie 
Opiekun: Wojciech Świder

W KATEGORII III (SZKOŁY ŚREDNIE)

I miejsce: 
Piotr Uliasz
Michalicki Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym
Opiekun: Renata Kmak-Frydrych, 
Eugeniusz Kazanecki

II miejsce: 
Bartłomiej Gadzała
Zespół Szkół im. Armii Krajowej w 
Jedliczu 
Opiekun: Roman Krawczyk

II miejsce(ex aequo):
Monika Jakieła

Cergowa
Opiekun: Kamil Krowicki

I miejsce (ex aequo): 
Ryszard Szczepanik
Tadeusz Tabin
Praca zbiorowa wykonana w warsztatach 
terapii zajęciowej
Dom Pomocy Społecznej Zakonu 
Bonifratrów w Iwoniczu
Opiekun: Beata Malinowska-Uliasz

SŁOWACJA
W KATEGORII I (SZKOŁY PODSTAWOWE):

I miejsce:
Dominika Balážová
ZŠ Kračúnovce

I miejsce (ex aequo):
Veronika Vatehová
Lat 10
CZŠ Stropkov

II miejsce: 
Miriam Potičná
ZŠ Cernina

II miejsce (ex aequo): 
Elena Bujdošová
ZŠ Mlynská Stropkov

II miejsce (ex aequo): 
Frederika Šlangová
CZŠ Stropkov

III miejsce
Jaroslava Dercová
ZŠ Karpatská – Svidník

III miejsce (ex aequo):
Barbara Hricová
ZŠ Stropkov

W KATEGORII III (SZKOŁY ŚREDNIE)

I miejsce:
Martina Rišková
SPŠO Svidník

oraz
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

I miejsce:
Peter Keselica
DSS „Náš Dom”
Dezidera Millyho Svidník
I miejsce (ex aequo):
DSS Stropkov

LO im. św. Jana z Dukli
Opiekun: Maria Walczak

III miejsce: 
Iwona Majer
Zespół Szkół im. Rotmistrza W. Pileckiego 
W Iwoniczu 
Opiekun: Renata Trybus

Wyróżnienie:
Paulina Fejdasz
Michalicki Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym
Opiekun: Renata Kmak-Frydrych, 
Eugeniusz Kazanecki

NAGRODA SPECJALNA:
SZOPKA HUCULSKA
Koło Ekologiczne LO Dukla
(Patryk Jakubczyk, Jędrzej Szczurek, 
Konrad Sikora, Iwona Puchalik, Dorota 
Kordyś, Natalia Cyran, Renata Szczepanik, 
Aleksandra Ziemba, Natalia Sikora, Monika 
Jakieła, Dominika Szczepanik)
Opiekun: Maria Walczak

oraz
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

I miejsce: 
Tadeusz Zając
Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej 

Opłatkowe spotkanie 
na „Królowej” 

2 stycznia – w pierwszą niedzielę Nowego Roku odbył się turystyczny opła-
tek na Cergowej. W tym roku było to już XV takie spotkanie turystów, jak zawsze 
na Królowej Beskidu Dukielskiego- górze Cerowej. Tym razem było mniej ludzi 
niż zwykle, około 60 osób. Być może pogoda wystraszyła niektórych, ale słynny 
wiatr na grzbiecie Cergowej nie był tym razem zbyt dokuczliwy. A sceneria baj-
kowa – gałązki drzew okryte szadzią. Na szczycie Rysiek Majka „Mauzer” złożył 
wszystkim noworoczne życzenia i podzielił się turystycznym opłatkiem w formie 
pieczonych kromek chleba czosnkowego. Po pamiątkowym wspólnym zdjęciu 
wszyscy zeszli do Złotej Studzienki. Tam rozpalono ognisko, pieczono kiełbaski 
i umawiano się na turystyczne wyjazdy i spotkania w 2011 roku. 

Z turystycznym pozdrowieniem – Grzegorz Lega

Od lewej stoją: prezes ZOSP w Krośnie 
Jan Kilar, Wojciech Ukleja, Jacek Uk-
leja (obecny naczelnik), Zenon Kostyra 
(były naczelnik), prezes Wiktor Madej, 
burmistrz Marek Górak

Zenon Kostyra

Uczestnicy spotkania pod krzyżem.

Album o gminie
Gmina Dukla wydała album fotograficzny: Dukla – gmina 

atrakcyjna turystycznie. Album ma 128 stron, jest w twar-
dej oprawie z obwolutą, formatu A4. Znajdują sie w nim foto-
grafie kluczowych zabytków gminy, pięknej przyrody, atrak-
cji przyrodniczych i turystycznych, a także najważniejszych 
imprez odbywających się w naszej gminie. Niebawem będzie 
w sprzedaży. Polecam!

kbr

dokończenie ze str. 11

Tradycja bożonarodzeniowej 
szopki

Laureaci konkursu
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Z życia sanktuarium

Pielgrzymka Jana Pawła II 
z 1997 roku - wspomnienia

9 stycznia br. w TVP 1 w programie „Między Ziemią, a Niebem” mówiono 
o pielgrzymce Jana Pawła II do Polski z 1997 roku. Wspominano tamten czas i 
pokazano najważniejsze miejsca związane z pielgrzymką Ojca Świętego do Du-
kli i Krosna, która doszła do skutku dzięki kanonizacji naszego rodaka Św. Jana 
z Dukli. Kanonizacja odbyła się w Krośnie 10 czerwca 1997 roku. Noc z 9 na 10 
czerwca Ojciec święty spędził w dukielskim klasztorze OO. Bernardynów. Za-
praszamy do obejrzenia materiału w aktualnościach na stronie internetowej www.
dukla.pl 

kbr

Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek

Dwadzieścia zespołów 
uczestniczyło  
 w przeglądzie

6 stycznia 2011r. 19 zespołów z powiatu krośnieńskiego oraz gościnnie -ze-
spół „Makovica” ze Śvidnika, spotkało się na Drugim Powiatowym Przeglą-
dzie Kolęd i Pastorałek organizowanym wspólnie przez Starostwo Powia-
towe w Krośnie i Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne „Jedność” w Łę-
kach Dukielskich. 

Msza święta dziękczynna
20 stycznia w dukielskim sanktu-

arium św. Jana z Dukli razem z Kościo-
łem rzymsko-katolickim na Ukrainie 
dziękowaliśmy Panu Bogu za odtworze-
nie struktur diecezjalnych Kościoła rzym-
sko – katolickiego na Ukrainie oraz dzię-
kowaliśmy za dar daty beatyfikacji Jana 
Pawła wyznaczonej przez Ojca Św. Bene-
dykta XVI na 1 maja 2011 roku. Mszy św. 
koncelebrowanej przewodniczył i homilię 
wygłosił ks. bp Marcjan Trofimiak, ordy-
nariusz diecezji łuckiej. 

Gwardian klasztoru dukielskiego i za-
razem kustosz relikwii św. Jana o. Kry-
stian Olszewski przywitał wiernych sło-
wami: „Za wstawiennictwem św. Jana 
chcemy dziękować za dar szczególny, 
bowiem mija 20. rocznica odtworzenia 
struktur diecezjalnych Kościoła rzym-
sko – katolickiego na Ukrainie. To ozna-
cza, że od ponad 20. lat ten Kościół otrzy-
mał pasterzy. Jako jeden z pierwszych we 
Lwowie znalazł się ks. kard. Marian Ja-
worski, który z nami duchowo się dzisiaj 
łączy. A najbliższym jego współpracowni-
kiem od samego początku był ks. bp Mar-
cjan Trofimiak / w 1998 mianowany bi-
skupem - ordynariuszem diecezji Łuc-
kiej/. Bardzo serdecznie ks. biskupie dzię-
kujemy, że na nowo jakby powracamy na 

te szlaki z Dukli, do Lwowa na Ukrainę i z 
Ukrainy tutaj, do Dukli. To długa historia, 
bo ponad 500 lat temu te tereny przemie-
rzał św. Jan z Dukli i właśnie łączył ludzi 
przez wiarę, przez miłość do Boga, przez 
miłość do Kościoła.

Gwardian przywitał także ks. An-
drzeja, proboszcza z Równego na Ukra-
inie, który przybył wraz z ks. biskupem 
i pozostałych kapłanów, którzy koncele-
browali ofiarę mszy św. , p. senator Ali-
cję Zając, chór z Łęk Dukielskich, który 
zawsze pielgrzymuje na uroczystości do 
Lwowa. 

Zapraszam wszystkich do wspólnej 
modlitwy, a na zakończenie pragnę jesz-
cze raz wszystkich ogólnie przywitać i po-
prosić, aby ta nasza modlitwa przebiegała 
w takim właśnie charakterze, by okazać 
wdzięczność Dobremu Bogu za dar Sługi 
Bożego Jana Pawła II, za odnowione 
struktury Kościoła Rzymsko-Katolickiego 
na Ukrainie i za to, że właśnie Sługa Boży 
Jan Paweł II połączył przez św. Jana Du-
klę i Lwów”. 

W słowie wstępnym ks. bp Marcjan 
podkreślił wagę ingerencji Bożej w naszą 
rzeczywistość i pośrednictwa ludzi i świę-
tych w realizacji Bożych planów. Powie-
dział: Pan Bóg pozwolił nam stać się 

nie tylko świadkami tych dziwnych 
zmian, tego odrodzenia, ale również po-
zwolił nam stać w samym środku tych wy-
darzeń. W epicentrum. Uświadamiamy 
sobie, że nie jesteśmy godni tak wielkich 
darów. I dlatego tę Mszę św. dziękczynną 
za ten dar podania daty beatyfikacji i za 
20. lecie odrodzenia struktur hierarchicz-
nych na Ukrainie... 

W homilii wygłoszonej przez ks. bpa 
mogliśmy poznać całą – w niejednym 
fragmencie na ludzki rozum niezrozu-
miałą – historię przed i w czasie odtwa-
rzania struktur Kościoła Rzymsko-Kato-
lickiego na Ukrainie. W tym wymiarze 
duchowym szczególnie podkreślił kazno-
dzieja rolę Jana Pawła II oraz św. Jana z 
Dukli. Powiedział m.in.: „Po całej ate-
istycznej wojnie z Kościołem rzymsko-ka-
tolickim na Zachodniej Ukrainie pozo-
stało jedynie 13 kościołów. Wydawało się, 
że nie ma siły, która ten stan rzeczy od-
wróci. Bo cóż mogła garstka schorowa-
nych kapłanów, z których większość cu-
dem wróciła z łagrów stalinowskich – z 
Syberii, Kołymy czy Kazachstanu. Cóż oni 
mogli, gdy nie mieli środków i możliwo-
ści, a radio i telewizja „karmiła” ludzi 
informacjami, że Boga nie ma, religia to 
opium dla ludzi i tym podobnymi stwier-
dzeniami. Szczytem naszych marzeń było 
uratować te kościoły, które ocalały. I mo-
dlić się, żeby gdzieś, kiedyś przyjechał ja-
kiś młodszy ksiądz, bo najmłodszy z nas, 
późniejszy biskup, ks. Kiernicki miał po-
nad 60 lat. I właśnie podczas pontyfi-
katu Jana Pawła II ten cud się wydarzył. 
Cud, który przerósł wszelkie nasze ocze-
kiwania. Bo zostały odrodzone struktury 
hierarchiczne na Litwie, na Ukrainie i w 
Rosji. O czymś takim nikt nie śmiał ma-
rzyć! Bo marzyliśmy, aby mieć na Ukra-
inie choć jednego biskupa i bylibyśmy 
najszczęśliwszym narodem na świecie. 
A tu nagle w ten dzień, 16 stycznia 1991 
roku, kiedy to wierni kapłani zgroma-
dzeni w katedrze lwowskiej – właściwie 
to nie wiedzieli, po co przyjechali, co to 
będzie ogłoszone - na 13. Godzinę, usły-
szeli z ust ks. Kiernickiego wiadomość, że 
właśnie o tej porze Ojciec Święty Jan Pa-
weł II wskrzesił struktury hierarchiczne 
na Ukrainie. W tym dniu także zostały 
wskrzeszone struktury Kościoła grecko-
katolickiego. I zostały ogłoszone nomina-
cje. Ks. Marian Jaworski, dotychczasowy 
administrator apostolski archidiecezji bł. 
Jakuba Strzemię w Lubaczowie – tak się 
wówczas mówiło, choć każdy wiedział, że 
w Lubaczowie nie ma żadnej archidiece-
zji, bo nie można było mówić: „diecezji 
lwowskiej”- został mianowany oficjalnie 
arcybiskupem, metropolitą lwowskim. I w 

Wśród gości, którzy przybyli na Prze-
gląd byli: przewodniczący Rady Powiatu 
p. Andrzej Krężałek, dyrektorzy ośrodków 
kultury z Chorkówki p. Bogusław Pacek, 
Miejsca Piastowego p. Janusz Węgrzyn, 
Rymanowa Zdroju p. Danuta Litarowicz, 
Wojaszówki p. Lucyna Pelczarska, radni 
powiatowi p. Grażyna Skolarczyk, Teresa 
Sirko i Andrzej Dziugan, dyrektor Poddu-
klanskeho Osvetoweho Strediska w Śvid-
niku p. Maria Pajzinkova. 

Przegląd rozpoczął się uroczystą mszą 
św. w intencji organizatorów i zespołów 
sprawowaną przez o. Tadeusza z klasz-
toru dukielskiego oraz ks. prob. Alojzego 
Szweda. Oprawę muzyczną liturgii słowa 
oraz czytania sprawowali członkowie Sto-
warzyszenia, Ewangelię odczytał ks. Ro-
man Jagiełło, proboszcz parafii polsko-ka-
tolickiej w Łękach Dukielskich. 

Po Mszy św. tradycyjnie „przewodnic-
two” przejęła p. Grażyna Ostrowska - kie-
rownik Wydziału Kultury Starostwa Po-
wiatowego w Krośnie, która - jak zwy-
kle - bardzo sprawnie i w przewidzianym 
czasie poprowadziła Przegląd. Wystąpiło 
tym razem 20 zespołów, w tym goście ze 
Svidnika na Słowacji. Rozpoczęli gospo-
darze, Zespół Folklorystyczny „Łęczanie” 
i młodzieżowy „Łęczanie” z Łęk Dukiel-
skich. Później prezentowały się: Zespół 
Śpiewaczo-Obrzędowy „Rogowice” z Ro-
gów, Zespół Śpiewaczy „Zalaski” z Zale-
sia, Zespół Śpiewaczy z Wrocanki, Zespół 
Śpiewaczy „Odrzykonianki” z Odrzyko-
nia, Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy „Sza-
rotka” z Dukli, Zespół śpiewaczy „Mako-
vica” ze Śvidnika /Słowacja, „Lubatowia-
nie” z Lubatowej”, „Młodzi Lubatowianie” 
, „Mali Lubatowianie” , Zespół Śpiewaczy 
„Seniorzy” ze Świerzowej, Zespół Śpiewa-
czy „Nadzieja” ze Zręcina, Zespól Śpiewa-
czy „Wietrznianie” z Wietrzna, Zespół te-
atralno-obrzędowy „Równianie” z Rów-
nego, Zespół Śpiewaczy „Jutrzenka” z Ko-
pytowej, Zespół Śpiewaczy „Chorkowia-

nie” z Chorkówki, Zespół Śpiewaczy „Bo-
brzanie” z Bóbrki, Zespół śpiewaczy z Ry-
manowa-Posada Dolna. 

Było i tym razem wiele pięknych kolęd 
i pastorałek, a wszystkie zespoły prezento-
wały inne kolędy i pastorałki.

Na zakończenie wszystkie zespoły 
otrzymały statuetki kolędnika z gwiazdą 
oraz z wygrawerowaną tabliczką pamiąt-
kową ufundowane przez Starostwo Powia-
towe w Krośnie. Wręczał je szefom zespo-
łów p. A. Krężałek, który skierował rów-
nież wiele ciepłych słów pod adresem ze-
społów i organizatorów. 

Zwieńczeniem tego wieczoru była 
wspólna -250 osobowa - kolacja i wspólne 
śpiewania w sali widowiskowej. Co warto 
zaznaczyć, pięknie udekorowanej na Syl-
westra i - dzięki uprzejmości p. dyr. Kry-
styny Delimaty - pozostawiona na przy-
jęcie gości Przeglądu Kolęd. No i znów 
obietnica, że spotykamy się za rok. Bo 
warto, bo pięknie, bo rodzinnie…

Organizatorzy serdecznie dziękują 
księżom, mieszkańcom Łęk Dukielskich, 
gościom i zespołom za wspólne kultywo-
wanie tradycji Bożego Narodzenia zawar-
tej w pięknie polskiej kolędy i pastorałki.

Henryk Kyc

Żytomierzu i wszystkich współbraci za-
konnych posługujących na Ukrainie, po-
lecaliśmy także osobę chorego ks. kar-
dynała Mariana Jaworskiego, prosiliśmy 
o łaskę dobrych i świętych powołań ka-
płańskich i zakonnych na Ukrainie, w in-
tencji o którą prosił ks. abp Mieczysław 
Mokrzycki, o przyjazd Ojca Świętego do 
Lwowa w przyszłym roku na Kongres Eu-
charystyczny katolików i grekokatolików 
we wrześniu, sprawę odtworzenia figury 
św. Jana z Dukli we Lwowie przed klasz-
torem bernardyńskim z faktu zbliżającej 
się rocznicy 600. lecia Jego urodzin. 

Po Mszy św. ks. bp odmówił litanię 
do św. Jana, a następnie nastąpiło ucało-
wanie relikwii świętego. W oprawie mu-
zycznej liturgii udział wzięła parafialna 
schola oraz chór z Łęk Dukielskich.

Na zakończenie w salce klasztor-
nej miało miejsce spotkanie opłatkowe, 
wspólne kolędowanie, a także śpiew pie-
śni ukraińskich. Tutaj ciężko było chó-
rowi z Łęk Dukielskich dorównać ks. bi-
skupowi, ale kilkuletnie doświadczenie w 
kontaktach z Ukrainą swoje robi. Było to 
bardzo duchowo pięknie i rodzinnie prze-
żyte spotkanie. 

Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczy-
nili się w jakikolwiek sposób do tak pięk-
nego przeżycia duchowego tego dnia.

H. Kyc

tym dniu zostały ogłoszone nominacje: ks. 
Jan Olszański został mianowany ordyna-
riuszem diecezji kamieniecko-podolskiej, 
a ks Jan Purwiński z Łotwy, który dłuż-
sze lata był na Ukrainie diecezji żytomier-
skiej. A do pomocy w rządzeniu archidie-
cezją lwowską Ojciec Święty mianował 
dwóch biskupów pomocniczych: długolet-
niego proboszcza lwowskiej archikatedry, 
o. Rafała Kiernickiego oraz mnie. Wten-
czas byłem proboszczem w Krzemieńcu...

I szczególnie dzisiaj, przy relikwiach 
św. Jana z Dukli, który tak łączy dziwnie 
te strony i Lwów. Umiłowany ten Lwów. 
I - jeżeli mówimy o cudzie – uświada-
miamy sobie, że to przyczyna świętych, 
to, że chodzili po tej samej ziemi, tymi sa-
mymi ścieżkami, że to ich wstawiennic-
two. I wstawiennictwo św. Jana z Dukli z 
pewnością ten dzień przybliżył. 

I dlatego dziękujemy za Jego wsta-
wiennictwo tu, przy tych relikwiach. I 
prosimy Pana Boga, abyśmy byli godni 
tak wielkich darów. Pan Bóg uczynił dla 
nas, aż nadto wielkie rzeczy. Bądźmy 
tego godni, bądźmy godni wielkich na-
szych poprzedników. I nie tylko nie zmar-
nujmy tego dziedzictwa, które otrzymali-
śmy od tych, którzy byli przed nami, ale 
to wspaniałe dziedzictwo ubogacone na-
szą wiarą, nadzieją, miłością i wierno-
ścią przekażmy następnym pokoleniom. 
I o to dzisiaj się modlimy za wstawien-
nictwem św. Jana z Dukli i Sługi Bożego 
Jana Pawła II”. W modlitwie wiernych 
polecaliśmy Panu Bogu – za wstawien-
nictwem św. Jana z Dukli – m.in. Ojca 
Św. oraz wyrażaliśmy Mu naszą wdzięcz-
ność za ogłoszenie daty beatyfikacji Jana 
Pawła II, kościoły chrześcijańskie na 
Wschodzie, prześladowanych w obro-
nie wiary, cały episkopat Ukrainy, wśród 
których jest czterech współbraci zakon-
nych, seminaria zakonne i księży profeso-
rów, prowincję św. Michała Archanioła w 
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Pod ścisłą gatunkową ochroną
Zwierzęta i rośliny chronione występujące na terenie gminy Dukla

Ryś – tajemniczy kot
Zasięg występowania rysia obejmował pierwotnie obszar od Pirenejów po 

Kamczatkę, od Bałkanów po Skandynawię i od Turcji po Kaszmir i Tybet. 
Obecny naturalny zasięg tego gatunku nie obejmuje krajów Europy Zachod-
niej. Od lat siedemdziesiątych zasięg ponownie zaczął się rozszerzać dzięki re-
introdukcji na obszarach Szwajcarii, Austrii, Czech, Francji i Słowenii. Na te-
renie Polski wyróżnia się dwie populacje rysi. Populacja nizinna występuje w 
Polsce północno-wschodniej (Puszcze Augustowska, Knyszyńska, Białowieska 
i Borecka), oraz karpacka we Wschodnich i Zachodnich Karpatach a także na 
Pogórzu Karpackim. 

W 2008 liczba rysi w Polsce oszaco-
wana została na około 200 osobników. 
Siedliskiem rysia są duże, zwarte kom-
pleksy leśne ze starymi drzewostanami 
o gęstym podszyciu. Zwierzęta te czują 
silny instynkt terytorialny i jako zwie-
rzęta żyjące samotnie często walczą o 
swój rewir. Rysie, głownie samce, zna-
kują swe terytorium moczem lub pozo-
stawiają ślady pazurów na drzewach. Ryś 
euroazjatycki jest największym przed-
stawicielem rodzaju Lynx. Ma okrągłą 
głowę, krępe ciało osadzone na długich, 
silnych łapach, palce zakończone wysu-
walnymi pazurami. Wierzch czarnożółto-
rudy z brunatnymi plamkami (wyraźniej-
sze u populacji karpackich, i mniej wy-
raźne u nizinnych), brzuch i bokobrody 
białe. Stojące uszy są zakończone cha-
rakterystycznym pędzelkiem sztywnych, 
czarnych włosów, ogon krótki, ciemniej-

szy na czubku. Ryś ma dobrze rozwinięte 
zmysły wzroku i słuchu. Sprawnie wspina 
się po drzewach, dobrze skacze. Nie jest 
za to dobrym biegaczem, szybko się mę-
czy. Pożywienie rysia stanowią gryzonie, 
zające, ptaki, sarny, młode jelenie, kozice 
i warchlaki, czasami padlina. Ryś atakuje 
z małej odległości, unika dłuższych po-
ścigów. Ryś potrafi skoczyć z miejsca na-
wet na wysokość dwóch metrów. Wyko-
rzystuje to podczas polowania na cietrze-
wie lub bażanty, które usiłują odlecieć.

Ciąża trwa około 67-74 dni, w mio-
cie jest od 1 do 4, wyjątkowo 6 kociąt. 
Kocięta ważą około 290 g, otwierają oczy 
między 24 i 30 dniem życia; ssą do 3-6 
miesięcy. Samodzielność osiągają przed 
upływem 1 roku życia, w wieku 9-11 
miesięcy, wówczas opuszczają matkę. 

Na wolności żyją 14-17 lat. Poza 
okresem godowym prowadzą samotni-

czy i nocny tryb życia. Rewiry samców 
są większe niż rewiry samic. W trakcie 
poszukiwania jedzenia rysie przemie-
rzają średnio 7 km w czasie jednej nocy. 
Wbrew utartym poglądom ryś nie czatuje 
na ofiarę na gałęzi, ale aktywnie jej po-
szukuje. Samice z młodymi mogą polo-
wać również za dnia. W warunkach natu-
ralnych ryś nie ma wrogów. Zagrożeniem 
dla niego jest człowiek i jego działalność 
oraz osłabienie spowodowane występo-
waniem licznych pasożytów i chorób. 
Do głównych zagrożeń spowodowanych 
działalnością człowieka zaliczany jest ni-
ski stopień lesistości spowodowany wy-
lesianiem, kłusownictwo oraz zabijanie 
przez środki lokomocji.

Od 1995. ryś jest objęty ochroną ga-
tunkową i jest wpisany do Polskiej Czer-
wonej Księgi Zwierząt.

Łacińska nazwa rysia Lynx pochodzi 
od greckiego lygx lub lenkos, to znaczy 
świecący. Zawdzięcza ją swojemu by-
stremu wzrokowi. „Ryś” to słowo prasło-
wiańskie, dziś moglibyśmy je przetłuma-
czyć jako „szybki”. W mitologii rdzen-
nych Amerykanów ryś rudy jest często 
zestawiany z kojotem, na zasadzie dwo-
istości. Ryś i kojot są kojarzeni odpo-
wiednio z wiatrem i mgłą – dwoma ele-
mentami reprezentującymi przeciwień-
stwa w folklorze Indian. Tę prostą histo-
rię, w wielu wersjach, można odnaleźć 
w kulturze wszystkich rdzennych miesz-
kańców Ameryki Północnej (podobne 
opowieści występują także w Ameryce 
Południowej), choć występują różnice w 
szczegółach. Dla przykładu wersja opo-
wiadana przez Indian Nez Percé przed-
stawia te zwierzęta jako przeciwstawne 
sobie istoty. W legendzie, opowiada-
nej przez członków plemienia Szauni-
sów ryś zostaje przechytrzony przez kró-
lika, co tłumaczy charakterystyczny wzór 
na futrze kota. Po zagonieniu królika na 
drzewo, ryś próbuje rozpalić ognisko, 
lecz jedyne co osiąga, to iskry przypala-
jące mu futro i zostawiające na nim cętki. 
Indianie Mohave wierzą, że sny o rysiu 
i pumie mają m.in. pomóc im w zdoby-
ciu nadzwyczajnych umiejętności ło-
wieckich. Europejscy osadnicy także sza-
nowali rysia rudego, za jego brutalność i 
wdzięk.

Ryś jest z rodziny kotów. Kot i księ-
życ – ta para jest oczywista. Już staro-
żytni Egipcjanie widzieli w rozszerza-
jących i kurczących się źrenicach kota 
podobieństwo do zmiennego księżyca. 
Nocna aktywność drapieżnika dodatkowo 
wzmacniała to skojarzenie. Pewne egip-
skie mity mówią też, że kot otrzymał 

swoje świecące oczy od boga Słońca 
Ra, który powierzył część swego światła 
kotu, aby było ono bezpieczne w czasie 
nocy, a Ziemia nie była całkowicie ska-
zana na ciemności. Poza tym błyszczące 
kocie oczy były obietnicą, że Słońce 
wzejdzie następnego poranka. Kot zo-
stał więc symbolem księżyca, a za tym 
poszło powiązanie z żeńskimi bóstwami. 
Słońce od zawsze było „mężczyzną”, a 
Księżyc - „kobietą”. Egipska bogini księ-
życa i płodności ma kocią głowę i złote 
oczy. Tym samym kot skojarzony został 
także z narodzinami. Egipski hieroglif 
„Ru”, reprezentujący narodziny, stwo-
rzony został na podobieństwo kształtu 
kociego oka. Gdy jest umieszczony na 
szczycie krzyża Tau, razem tworzą znany 
znak ankh – symbol życia i nieśmiertel-
ności. Potem także rzymska Wenus, bo-
gini miłości, została połączona z kotem, 
wzmacniając tym samym jego związki z 
kobiecością i płodnością. Podobnie nor-
dycki odpowiednik Wenus, bogini Freya, 
nie tylko symbolizuje miłość i pożąda-
nie, lecz także włada mrocznym, tajem-
niczym królestwem nocy. Freya jeździ po 
niebie powozem zaprzężonym w rysie. 
W mitologii hinduistycznej Shasti, bogini 
narodzin, jest niesiona przez kota.

Wyróżniony w roku 1690 przez Jana 
Heweliusza gwiazdozbiór „ryś” nazwę 
swą otrzymał ze względu na „oczy ry-
sia”, które musiałby posiadać obserwu-
jący gwiazdozbiór, aby go odnaleźć.

Kot jest potężnym symbolem. Ze 
względu na swój nocny tryb życia i zdol-
ność widzenia w ciemnościach, symboli-
zuje intuicję, umiejętność poruszania się 
w mrocznym wymiarze podświadomości 
i zaglądania w przyszłość. 

Jeżeli we śnie widzisz rysia, oznacza 
to, że wrogowie działają na szkodę two-
ich interesów i że chcą ingerować w twoje 
sprawy prywatne. Dla kobiety taki sen 
wskazuje na to, że przezorna kobieta ry-
walizuje z nią o względy mężczyzny. Je-
żeli we śnie zabija rysia, pokona rywalkę.

W Chinach i Japonii koty uważane są 
za stworzenia zmiennokształtne. Miesz-
kańcy Chin wierzą, że zmieniają one po-
stać w złych celach, tymczasem Japoń-
czycy sądzą, że transformacje te przy-
noszą korzyść ludziom. Japońscy ma-
rynarze z otwartymi ramionami wi-
tają koty na swoich łodziach gdyż wie-
rzą, że są one w stanie odpędzić morskie 
demony. Z kolei zoroastrianie uważają,  
że koty służą złemu bóstwu Ahrima-
nowi, a z drugiej strony muzułmanie je 
szanują, gdyż zostały pobłogosławione 
przez Mahometa. Na Wyspach Brytyj-

skich pozycja kota jest jeszcze bardziej 
skomplikowana. Czarny kot przynosi 
szczęście, jednak tylko wtedy, gdy się 
zbliża. Jeśli odchodzi – zabiera szczę-
ście ze sobą. Białe koty uważane są za 
zwierzęta dziwaczne, nienaturalne, nie-
ziemskie. W niektórych rejonach posia-
danie czarnego kota przynosi szczęście. 
W USA i na większości terenów Europy 
kontynentalnej czarny kot to ewidentny 
pech, a biały reprezentuje światło i do-
bry los. W Rosji za „szczęśliwe” uważa 
się koty niebieskie. 

Można wróżyć nawet z kocich kich-
nięć. Jedno oznacza, że szczęście jest tuż 
za progiem, trzy – że wszyscy domow-
nicy nabawią się kataru. Jeśli kot kichnie 
obok panny młodej w dzień jej ślubu, za-
powiada szczęśliwe małżeństwo. 

Ryś jest też godłem Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego utworzonego w 1973 
r. w obecnym województwie podkarpac-
kim. Bieszczadzki Park Narodowy jest je-
dynym miejscem w Polsce, gdzie żyją na 
wolności trzy wielkie drapieżniki: niedź-
wiedź, ryś i wilk.

CH

Rok 2011 
Międzynarodowym 
Rokiem Lasów 

Podczas 61. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 20 grudnia 2006 r. ustano-
wiono rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów. Wezwano wszystkie pań-
stwa w ONZ z odpowiednimi organizacjami rządowymi, pozarządowymi, sek-
torem prywatnym i innymi podmiotami do podjęcia wspólnego wysiłku, którego 
celem jest podniesienie świadomości na temat zrównoważonego zarządzania, 
ochrony i zrównoważonego rozwoju wszystkich rodzajów lasów. Logo roku la-
sów oraz główne przesłanie„Lasy dla ludzi” („Forests for people”) mają wzmoc-
nić przekaz, że lasy są niezbędne dla przetrwania i dobrobytu 7 mld ludzi na ca-
łym świecie.

Zespół z Wietrzna 
zaśpiewał w Rogóżnie

Zespół śpiewaczy Wietrznianie z Wietrzna wystąpił gościnnie w Ośrodku 
Kultury w Rogóżnie (gm. Łańcut) podczas V Noworocznego Spotkania Zespo-
łów Śpiewaczych Kół Gospodyń Wiejskich pod nazwą „Idzie Kolęda…”.

- Zespół śpiewaczy z Rogóżna poznałyśmy na biesiadzie w Haczowie – wspo-
mina Danuta Czelniak, szefowa zespołu z Wietrzna. – Spodobały się nam pio-
senki z ich regionu oraz sposób ich wykonania. Zespół z Rogóżna gościł na bie-
siadzie w Wietrznie w listopadzie ubiegłego roku. Z kolei Wietrznianie zaprezen-
towali się na ich scenie w styczniu tego roku. – Zaśpiewaliśmy trzy kolędy i uło-
żoną przez nas przyśpiewkę o Wietrznie – mówi Danuta Czelniak. – Opowiedzie-
liśmy również o naszym regionie, a zwłaszcza o gminie Dukla. 

Występ zespołu z Wietrzna przypadł do gustu nie tylko biesiadnikom, ale też 
Agacie Mazur z Muzeum Etnograficznego z Rzeszowa oraz muzykowi Krzyszto-
fowi Kubale, którzy udzielali rad występującym.

Zespół z Wietrzna jest zapraszany na liczne imprezy i biesiady, na których 
prezentuje stare przyśpiewki i pieśni ludowe z naszego regionu. Od ponad pół 
roku zespołowi przygrywa na akordeonie Grzegorz Pietruszka, uczeń trzeciej 
klasy gimnazjum oraz pierwszej klasy szkoły muzycznej.

ad
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Ratunek przychodzi 
z powietrza

Będzie o ratownictwie górskim. 
Przede wszystkim o śmierci najwybit-
niejszego w Polsce pilota śmigłowco-
wego, Tadeusza Augustyniaka, który nie-
dawno zmarł w Krakowie. Miał 81 lat, 
długo chorował. 

Do Księgi Niepowrotów wpisujemy 
znakomitego pilota i ratownika gór-
skiego, ale także wielkiego człowieka, 
który niemal całe swoje życie zawodo-
wego pilota poświęcił ratowaniu ludzi 
z powietrza. Bał ratownikiem Tatrzań-
skiego Ochotniczego Pogotowia Ratun-
kowego, jego honorowym członkiem i na 
pewno w okresie swojego pilotowania, 
jednym z najwybitniejszych ratowników 
śmigłowcowych w świecie. Był przede 
wszystkim tym, który pierwszy w Polsce 
poleciał w góry ratować narciarza w Ta-
trach. Tak o tym locie pisałem w Dzien-

niku Polskim w kwietniu sześćdziesią-
tego trzeciego roku: „ Na hasło „ratu-
nek” wystartował z krakowskiego lot-
niska po rannego turystę do Pięciu Sta-
wów, wcześniej zabierając ratowników 
w Zakopanem.” To był Tadeusz Augusty-
niak, który w ten sposób zapoczątkował 
w Polsce erę ratownictwa z powietrza.

Początkowo były to prymitywne ma-
szyny SM-1, z czasem przyszły MI-2, 
ale doczekał jeszcze nowoczesnego „so-
koła”, na którym odbywał także loty ra-
tunkowe w Tatrach. Przeszedł na emery-
turę w roku 1991, ale latał do dziewięć-
dziesiątego czwartego.

Miałem i ja możność zakosztowania 
lotu z Tadeuszem. To było jakoś w póź-
nych latach siedemdziesiątych, kiedy na 
Gąsienicowej wpadła na mnie narciarka, 
uderzając o lód złamałem rękę w barku. 

Po parunastu minutach przyleciał śmi-
głowiec, pilotowany przez Tadeusza. 
Wysadził mnie przy zakopiańskim szpi-
talu, a tam już lekarska rutyna.

Wykonał setki lotów ratunkowych, 
wykonał wiele trudnych operacji śmi-
głowcowych, kiedy trzeba było dolecieć 
maksymalnie blisko do ściany, aby wy-
sadzić ratowników, lub ściągnąć ofiarę 
ze skalnej półki. Tadeusz był mistrzem 
pilotażu. Niezwykle opanowany, jakby 
bez nerwów, czujny i koleżeński. Precy-
zyjny w pilotowaniu, odważny, ale jed-
nak nie brawurowy, choć czasem na gra-
nicy ryzyka.

Miałem wiele poważania i estymy dla 
Tadeusza, z którym znaliśmy się i przy-
jaźnili od dziesiątków lat. Mieszkał w 
Krakowie. I tutaj miał wyjątkowy po-
grzeb. Setki ludzi na cmentarzu Rako-
wickim, sztandary górskiego pogoto-
wia, góralskie gęśliki w kondukcie i nad 
grobem. Ich zawodzenie uświadamiało 
wielką stratę. A w momencie składania 
trumny do grobu, zawisnął tuż nad nim 
ratowniczy helikopter z Tatr …

Zbigniew Ringer

Czytelnicy piszą
Jak to kiedyś bywało…

Żeby poznać dzieje i życie ludzi w bardzo, bardzo dawnych czasach dowiadu-
jemy się z wykopalisk, którymi jak wiemy zajmują się archeolodzy. Bardzo różne te-
reny i środowiska. Polskich archeologów już dawno interesował półwysep Jeziora 
Biskupińskiego we wsi Biskupin pow. Żnin woj. bydgoskie. Miejsce to archeolodzy 
uznali jako miejsce wczesno-średniowiecznego grodu zwanego Grodziskiem. Regu-
lowali rzekę Gąsawkę. Po jej uregulowaniu poziom wody zaczął się obniżać . Wtedy 
zauważono, że spod zarośli jakie się tam znajdowały zaczęły się pojawiać jakieś koły 
zwrócone w jednym kierunku. Właściciel półwyspu Antoni Jerecha przy wykopywa-
niu torfu wykopał słupy, drewniane podłogi i przedmioty codziennego użytku z gliny 
i brązu. Poinformował on o tym kierownika miejscowej szkoły, który często w oko-
licy Biskupina ze swoimi uczniami urządzał wycieczki. Był to rok 1933. Kierownik 
wszystko co zobaczył na polu Jerechy opisał i wysłał do Wielkopolskiego Muzeum. 
Na miejsce to przybyli specjaliści, wśród niech profesor Kostrzewski ze swoim asy-
stentem Rajewskim /późniejszym profesorem/. Profesor uznał, że znaleziono osadę z 
epoki wczesnego żelaza liczącą 25 000 lat. Zajął się zorganizowaniem badania tego 
znaleziska. Sprowadzono robotników, wykorzystano nowoczesne środki techniczne, 
sprowadzono płetwonurków i naukowców. Badania i prace prowadzono do wybuchu 
wojny w 1939 roku. W roku 1946 prace wznowiono, a za 4 lata otwarto Muzeum. Bi-
skupin stał się słynną atrakcją turystyczną na skalę światową. 

Miło jest wspominać, że dwaj byli uczniowie z naszego Dukielskiego Liceum zo-
stali profesorami archeologii, a to pan dr Michał Parczewski pracownik Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie i w Rzeszowie oraz pan dr Marek Albrycht pracow-
nik Uniwersytetu Rzeszowskiego. Szczęść im Boże. 

Stanisława Zaniewiczowa

Wspomnienie  
    o moim bracie
Opowiada pani Władysława Radaczyńska

Kazimierz Welcer urodził się 
w Cergowej w 1912 roku. 

Armię Krajową, byli jej żołnierze znaleźli 
miejsce w nowo utworzonym zrzeszeniu 
Wolność i Niezawisłość. Ich zadaniem 
było przeciwdziałanie sowietyzacji społe-
czeństwa i propagandzie komunistycznej. 
Na terenie Dukielszczyzny zostało utwo-
rzone koło WiN, jego kierownikiem został 
mój brat - Kazimierz ps. Mściciel– konty-
nuuje p. Radaczyńska.

Po zakończeniu wojny 
Kazimierz Welcer pracował w gminie, 
gdzie pełnił funkcję pierwszego po woj-
nie burmistrza. W czasie referendum prze-
prowadzonego w Polsce 30 czerwca 1946 
roku, które miało być sprawdzianem po-
pularności rządzących krajem komuni-
stów i ich sojuszników zadano uczestni-
kom 3 ogólne pytania, w których tak na-
prawdę chodziło o niepodległość Polski i 
niezawisłość od Związku Radzieckiego. 
Kazimierz Welcer jako burmistrz był rów-
nież przewodniczącym komisji wybor-
czej, uczestniczył w jej pracach. Kiedy 
głosy z gminy Dukla były odwożone do 
Krosno, na górze Rogowskiej 
zostały podmienione na „wła-
ściwe”. Brat nic nie mógł zro-
bić, to była sprawa polityczna 
– dodaje p. Radaczyńska. I tak 
to utrwalała się władza ludowa. 
14 października 1947 roku zo-
stał aresztowany i przewie-
ziony do więzienia w Przemy-
ślu. Po 9 miesiącach śledztwa 
został osądzony przez b. Woj-
skowy Sąd Rejonowy w Rze-
szowie i skazany na 12 lat wię-
zienia, utratę praw obywatel-
skich na 5 lat i przepadek mie-
nia. W czasie śledztwa stoso-
wano drastyczne metody prze-
słuchania. Umieszczano go 
w wodzie do pasa i polewano 
głowę wodą i tak kilka godzin. 
Zarzucono mu kierowanie nie-
legalną organizacją WiN na te-
renie Dukielszczyzny, usiło-
wanie przemocą obalić demo-
kratyczny ustrój państwa pol-
skiego, a także gromadzenie 
i przekazywanie wiadomości 
stanowiących tajemnicę pań-
stwowa z dziedziny politycz-

no-ekonomiczno-wojskowej Antoniemu 
Kościółkowi ps. „Kost” kierownikowi 
„Regionu Południe”. 

Brat odbywał karę w zakładzie Kar-
nym we Wronkach – wspomina p. Rada-
czyńska. Po drugiej wojnie światowej 
Centralne Wiezienie we Wronkach zo-
stało zmienione na wiezienie polityczne 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicz-
nego. Byłam u niego na odwiedzinach kil-
kanaście razy przez te lata kiedy odbywał 
karę – dodaje. Dostać pozwolenie na od-
wiedziny nie było łatwo. Termin odwie-
dzin wyznaczano na konkretny dzień. Za-
nim jednak wyznaczono termin widzenia, 
trzeba było dostarczyć do zakładu kar-
nego zaświadczenie z urzędu gminy, po-
twierdzające kim jest osoba odwiedzająca 
i gdzie mieszka. W baraku czekało się na 
widzenie, czasami trwało to cały dzień. 
Wprowadzano skazanych po pięciu. Wi-
dzenie trwało 5 min przez okienko z dru-
cianą siatką w obecności dwóch świad-
ków- kapusiów, stojących po obu stro-
nach, tak aby wszystko słyszeli, a nawet 
mogli odczytać co mówimy z ruchu warg. 
Kiedy przyjeżdżałam z dziećmi widzenie 
odbywało się przy stole, ale także w obec-
ności dwóch świadków. Pamiętam do dzi-
siaj stukot klomp – więziennych drewnia-
ków o podłogę. 

Kazimierz Welcer odbywał karę w 
okresie od 13 października 1947 r. do 18 
kwietnia 1953 r., tj przez okres 7 lat, 6 mie-

Przed budynkiem zbiorczej gminy w Nadolu stoją: (tył od 
lewej) Kazimierz Welcer, Stanisława Żygała, Ludwik Szu-

brycht, na pierwszym planie Władysław Chłap - zdjęcie z 5 
października 1936 roku.

sięcy i 6 dni. Postanowieniem z 6 kwietnia 
1953 r. Zgromadzenia Sędziów b. Najwyż-
szego Sądu Wojskowego w Rzeszowie, 
kwalifikację prawną czynu poprawiono na 
jedno przestępstwo, skrócono karę, łago-
dząc także utratę praw obywatelskich do 3 
lat i wypuszczono na wolność. 

Po wyjściu z więzienia organizował 
bank spółdzielczy w Dukli, który począt-
kowo był w ratuszu. Potem za jego stara-
niem wybudowano nowy budynek banku 
(do dzisiaj jest siedzibą banku) przy ulicy 
Kościuszki 9. Był też jego pierwszym dy-
rektorem. 

Uniewinnienie jednak przyszło do-
piero wiele lat później. Na wniosek siostry 
Władysławy Radaczyńskiej o unieważnie-
nie wyroku b. Wojskowego Sądu Rejono-
wego w Rzeszowie. Sąd Warszawskiego 
Okręgu Wojskowego, zgodnie z obowią-
zującym prawem już w wolnej Polsce, po-
stanowieniem z 28 lutego 1995 uznał wy-
rok z dnia 7 maja 1948 roku b. Wojsko-
wego Sądu Rejonowego w Rzeszowie za 
nieważny, a Kazimierza Welcera niewin-
nym. Niestety Kazimierz Welcer tego nie 
doczekał, zmarł bowiem 4 kwietnia 1980 
roku. Więzienie, tortury w czasie przesłu-
chań zniszczyły mu zdrowie. Kazimierz 
Welcer wierzył jednak zawsze, że przyjdą 
lepsze czasy, kiedy Polska będzie na-
prawdę wolna. 

Zapisała: Krystyna Boczar-Różewicz

Służbę wojskową odbył w XX Pułku 
Ułanów Jazłowieckich w plutonie łącz-
ności w Rzeszowie. Po powrocie z woj-
ska pracował w zbiorczej gminie w Na-
dolu. Tuż przed wybuchem wojny odszedł 
z gminy i podjął pracę u dr Barcikow-
skiego. Prowadził rejestrację, wykonywał 
też pracę pielęgniarza. Ta medyczna prak-
tyka przydała mu się nieraz. Kiedy w cza-
sie akcji AK mój mąż został ranny, Kazi-
mierz wyciągnął mu kulę z przedramie-
nia – wspomina p. Władysława Radaczyń-
ska. W czasie wojny był aktywnym człon-
kiem Armii Krajowej. Kiedy został aresz-
towany Wierdak (informator AK na poli-
cji w Dukli)Michał Zapotoczny i gestapo 
szukali mojego brata, przyszli także po 
mojego męża Albina, który również dzia-
łał w AK – opowiada pani Radaczyńska. 
Wtedy udało im się uciec, a brata urato-
wała wierzba rosnąca nieopodal domu za 
która się schował, gdy wyskoczył przez 
okno. W niedługim czasie mój mąż zginął 
od odłamka bomby, a było to 19 września 
1944 r. w czasie operacji karpacko-du-
kielskiej.

Po rozkazie gen. Leopolda Okulic-
kiego rozwiązującym 19 stycznia 1945 r. 

Kazimierz Welcer po wyjściu z więzienia.



20   DPS  2/2011 DPS  2/2011   21

ciąg dalszy na str. 22

Praca na Słowacji
Szukamy młodych pracowników do budowania pieców kaflowych, kominków. Nauczymy chętnych zduństwa i 
przyjmiemy do pracy na stałe. Nasza firma jest rodzinna, ma tradycje zduńskie, jesteśmy na rynku już od 1940 
roku. Szukamy pracowników, którzy nie mają rodzin i innych zobowiązań. 
Oferujemy dobre płace 3000-4500 zł/miesiąc. Zapewniamy w naszej siedzibie 
nieodpłatnie łóżko, WC, łazienkę, TV (polski kanał) i Internet. Przyjmujemy 
tylko i wyłącznie pracowników nie pijących alkoholu w pracy. Informacje  
o naszej firmie znajdziesz na stronie www.kachliar.sk 

Nasz adres:
Krby Jozef Bitala
Velké Rovné1020
Žilina (Slovacja)
Tel. (komórkowy) +421 903 44 22 11

Mój ulubieniec

Publikujemy zdjęcia ulubionych czworonogów 
Czytelników Dukli.pl
Zachęcamy do wysyłania zdjęć Państwa pupilów.

Redakcja

Darwin - chomik Artura i Kuby.

MUZEUM NARCIARSTWA

SKS Dukla

U góry od lewej: Robert Rąpała , Konrad Piróg , Szczepan Jakieła, Rafał 
Sikora, Maciej Chłap, Jerzy Górka, Zenon Leńczyk – prezes klubu.
U dołu od lewej: Krzysztof Sikora, Paweł Michalak, Rafał Sikora, Dominik 
Piróg, Marcin Milan. 

Fot. kbr

Wiązanie z początku XX wieku.

Kolekcja nart z XX wieku.

Jak to z nartami było
Muzeum Narciarstwa w Cieklinie

Muzeum Narciarstwa w Cieklinie koło Jasła im. Stanisława Baraba-
sza otwarto w marcu 2008 roku. Stało się to dzięki staraniom lokalnej spo-
łeczności Cieklina i władz gminy Dębowiec. W nowo wybudowanym Domu 
Ludowym udostępniono pomieszczenia na izbę muzealną, w której groma-
dzone są eksponaty związane z historią narciarstwa. Dzisiaj tych ekspona-
tów jest o 30 % więcej aniżeli w dniu otwarcia – mówi Wiesław Czecho-
wicz – kustosz muzeum, człowiek całym sercem oddany tej sprawie, twórca 
stron internetowych o Muzeum Narciarstwa w Cieklinie.

Do powstania izby muzealnej o na-
zwie Muzeum Narciarstwa w Ciekli-
nie przyczyniło sie wiele osób. Miesz-
kańcy Cieklina od dawna znali histo-
rię powstania pierwszych nart w Pol-
sce, które powstały w Cieklinie dzięki 
Stanisławowi Barabaszowi. A moty-
wem działań było utrwalenie w świa-
domości Polaków opisanych przez Sta-
nisława Barabasza jego doświadczeń 
w konstrukcji nart i pierwszych prób 
jazdy na nich, które miały miejsce wła-
śnie w Cieklinie w grudniu 1888 roku.

Stanisław Barabasz 
z wykształcenia architekt, z zamiło-

wania fotograf, myśliwy, wędkarz i kra-
joznawca. Interesował się różnymi ro-
dzajami sportów: łyżwiarstwem, szer-
mierką, tenisem, cyklistyką. Zaintere-
sował się również narciarstwem. Pisał 
o tym: O nartach w dzisiejszym znacze-
niu tego wyrazu nikt nie słyszał . Znało 
sie z opowiadań Sybiraków narty, jako 
sanki ciągnione przez reny, łyże, na 
których chodzono na polowania po 
śniegu, czytał ktoś o „ski”, za pomocą 

których Norwegowie mieli cudów do-
kazywać, tak że bieg ich był porówny-
walny z lotem ptaka. W grudniu 1888 
roku przyjechał do swojego przyja-
ciela Karola Detlafa, zarządcy majątku 
ziemskiego Zygmunta Wilkoszew-
skiego w Cieklinie na polowanie. Spa-
dły wtedy tak ogromne śniegi, że cho-
dzenie po polach było prawie niemoż-
liwe. Wtedy przypomniał sobie, że do-
brze byłoby zrobić kilka takich drew-
nianych łyżew do ułatwienia chodzenia 
po śniegu. Tak też sie stało, przy po-
mocy stelmacha Teodora Poliwki skon-
struował i wykonał narty. W Cieklinie 
odbyły sie też pierwsze próby jazdy,  
a raczej chodzenia na nich. Narty Bara-
basza były podobne do współczesnych 
nart. Od nart typu „telemark”, które 
uważa sie za pierwowzór nart zjazdo-
wych różniły się tylko brakiem wcięcia 
w tali. Barabasz początkowo planował 
poruszanie sie na nartach tylko po tere-
nie płaskim w czasie polowania, póź-
niej dopiero odkrył możliwość jazdy 
na nartach w dół stoku i skręcania. Na 
nartach tych odbył wycieczkę do Czar-

nego Stawu. w1894 roku. Kiedy miesz-
kał w Zakopanem wykonał kilkanaście 
sztuk nart typu „telemark” dla wła-
snych potrzeb. Wtedy nie przypusz-
czał, że stanie sie „ojcem” najpopular-
niejszego sportu zimowego w Polsce  
i nie tylko.

Muzeum powstało 
dzięki miejscowej społeczności za-

interesowanej historią swego regionu. 
Warto tu wspomnieć o działaniach Ry-
szarda Cygana – regionalisty z Cie-
klina, ks. Franciszka Motyki. Oni zba-
dali archiwum parafialne, dotarli do 
informacji potwierdzających doniesie-
nia Stanisława Barabasza – opowiada 
kustosz Wiesław Czechowicz. Wójt na-
szej gminy Zbigniew Staniszewski już w 

Wiesław Czechowicz - kustosz muzeum z naj-
starszą nartą z kolekcji z 1917 roku.

Najstarszy 
podręcznik  

nauki  
narciarstwa  

w Polsce.



22   DPS  2/2011 DPS  2/2011   23

SPORT        SPORT        SPORT

Na półmetku rozgrywek
Powiatowa Amatorska Liga Siatkówki Zrzeszenia LZS

Dobiegła końca I runda rozgrywek Powiatowej Amatorskiej Ligi Siatkówki 
Zrzeszenia LZS. Duklę reprezentują w nich zawodnicy Siatkarskiego Klubu 
Sportowego „DUKLA”. W swoim ostatnim spotkaniu I rundy rozgrywek siatka-
rze SKS Dukla ulegli drużynie „Mechanik” Krosno 3-0, która to zajęła I miejsce 
na półmetku rozgrywek. O klasie rywala niech świadczy fakt, iż zawodnicy „Me-
chanika” w ciągu pierwszej rundy rozgrywek wygrali wszystkie spotkania, tracąc 
tylko jednego seta. Zawodnicy SKS DUKLA w ciągu całej I rundy odnieśli sześć 
zwycięstw i doznali dwóch porażek, zdobyli 18 punktów. Osiągnięte wyniki po-
zwoliły im na półmetku rozgrywek uplasować się na II miejscu w tabeli. 

Wyniki spotkań I rundy:
Przybówka – SKS Dukla  3-2
SKS Dukla - Iwonicz-Zdrój  3–1
SKS Dukla – Chorkówka  3-0
Targowiska – SKS Dukla  2-3
SKS Dukla – Wrocanka  3-0
Świerzowa – SKS Dukla  0-3
SKS Dukla – Krościenko  3-0
Krosno – SKS Dukla  3-0

Tabela Powiatowej Amatorskiej Ligi Siatkówki po I rundzie rozgrywek

P Nazwa drużyny Mecze Wygrane Porażki Stosunek setów Punkty
I Mechanik Krosno 8 8 0 24/1 24
II SKS DUKLA 8 6 2 20/9 18
III Sokół Chorkówka 8 6 2 18/15 15
IV LZS Krościenko Wyżne 8 5 3 17/12 15
V LZS Przybówka 8 5 3 16/13 14
VI Beskid GOSiR Iwonicz-Zdrój 8 3 5 16/16 11
VII LUKS Tornado Wrocanka 8 1 7 6/23 2
VIII LZS Targowiska 8 0 8 8/24 2

OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY
UCHWAŁA NR III/5/10 

RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 10 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nierucho-
mości na terenie Gminy Dukla

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 
142, poz.1591, z późn. zm.), art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 
z późn.zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lip-
ca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków 
i opłat lokalnych w 2011 r.(M.P.Nr 55 , poz.755) Rada Miejska w 
Dukli uchwala, co następuje:
§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości wynosi:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków - 0,72 zł od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych - 4,15 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego:

- położonych na terenach miejskich - 0,15 zł od 1 m2 powierzchni
- położonych na terenach wiejskich - 0,08 zł od 1 m2 powierzchni
2) od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych - 0,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 

budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej - 17,84 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,82 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,27 zł od 1 m2 powierzch-
ni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego - 3,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie 
art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
   § 2. W sprawie podatku od nieruchomości mają zastosowanie 
przepisy dotyczące wymiaru, poboru i egzekucji zobowiązań po-
datkowych.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Dukla.
   § 4. Traci moc Uchwała Nr XLIII/252/09 Rady Miejskiej w Dukli 
z dnia 4 grudnia2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla (Dz.Urz.Woj.
Podkarpackiego Nr 101, poz. 2409).
   § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i obowią-
zuje od 1 stycznia 2011 roku.
   

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

Tekst i foto (wkładka): /ZeL/

fazie budowy Domu Ludowego w Cie-
klinie planował, że znajdzie się tam 
miejsce na izbę muzealną upamiętnia-
jącą skonstruowanie w Cieklinie pierw-
szych nart w Polsce. Mówiło się nawet 
o muzeum multimedialnym, bo nie mie-
liśmy eksponatów - dodaje kustosz.

Tak w życiu bywa, że czasami przy-
padek rządzi naszymi losami. Ks. F. 
Motyka przypadkowo spotkał Ma-
riana Rygla, znanego działacza nar-
ciarskiego z Krosna. On dowiedziaw-
szy się o staraniach mieszkańców Cie-
klina o utworzenie izby muzealnej po-
święconej historii narciarstwa w Polsce 
doprowadził do spotkania ks. Motyki, 

wójta Staniszewskiego z 
p. Barbara Kusibą–Prinke 
z Krosna, posiadającą ko-
lekcję nart i pamiątek 
narciarskich gromadzo-
nych przez wiele lat przez 
zmarłego w roku 2004 jej 
męża - wieloletniego dzia-
łacza narciarskiego Pol-
skiego Związku Narciarskiego Józefa 
Kusibę. Początkowo kolekcja była w 
użyczeniu muzeum, w ubiegłym roku 
gmina Dębowiec zakupiła całą kolek-
cję. Opowiadając o historii powstania 
muzeum nie możemy nie wspomnieć 
o dr Leonie Raku, pracowniku Akade-

dokończenie ze str. 20
Jak to z nartami było

mii im. Jana Długosza w Częstocho-
wie, pochodzącym z Jasła, który doku-
mentował kolekcję p. Kusiby. On także 
przygotował stałą wystawę dla mu-
zeum, w większości opartą na ekspo-
natach z kolekcji Józefa Kusiby. Jed-
nymi z najcenniejszych eksponatów 
w muzeum są narty z 1917 roku i pod-
ręcznik narciarstwa napisany przez inż. 
Aleksandra Bobkowskiego, a wydany 
przez Księgarnię Polską i Skład Nut Fr. 
Eberta w Krakowie.

Muzeum cały czas się rozwija, przy-
bywa eksponató w – mówi Wiesław 
Czechowicz. Dzisiaj tych ekspona-
tów jest o 30 % więcej aniżeli w dniu 
otwarcia.. Chcemy, aby muzeum żyło 
dlatego organizujemy różne konkursy, 
sympozja tematycznie związane z nar-
ciarstwem. Jak na razie to sie udaje 
– dodaje.

Jestem pod wrażeniem kolekcji eks-
ponatów w Muzeum Narciarstwa w 
Cieklinie. Zachęcam wszystkich do od-
wiedzenia go, naprawdę warto. Warto 
także przekazać czasami niepotrzebne 
juz nikomu: stare narty, kijki, czy też 
inne narciarskie akcesoria. Muzeum 
będzie dla nich odpowiednim miej-
scem, a my możemy zaistnieć na liście 
darczyńców. 

Krystyna Boczar-Różewicz

Muzeum jest czynne w środy  
w godz. od 9-14 i soboty 9-10. 

Muzeum Narciarstwa w Cieklinie  
im. Stanisława Barabasza 

tel: +48 013 479 19 19
www.muzeum-narciarstwa.pl

e-mail:muzeumnarciarstwa@op.pl

Tablica na budynku w którym mieści się  
Muzeum Narciarstwa w Cieklinie

Kanalizacja w Równem
Zakończono realizację jednej z największych inwestycji Gminy Dukla ostat-

nich latach – budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Równe. Prace w te-
renie trwały 1,5 roku. Na zadanie pozyskano środki finansowe w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 
– 2013, oś priorytetowa nr oś IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagroże-
niom, działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, schemat A – oczyszczanie 
ścieków. Projekt „Zwiększenie czystości wód gruntowych i uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w północnej części Gminy Dukla - poprzez bu-
dowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Równe” o wartości 6 775 437,26 
zł (wartość z umowy po ostatnim aneksie), z tego wydatki kwalifikowane 6 
177 600,77 zł w tym dofinansowanie 4 398 319 zł. Planowana długość sieci (w 
tym wskaźniki produktu wynosiła 21,596 – oraz dodatkowo ok. 4,2 km przykana-
lików za które płaci Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji. Rzeczowa realiza-
cja zadania została zamknięta 15 listopada 2010r. -został podpisany protokół od-
bioru końcowego i złożony został wniosek o płatność końcową do Urzędu Mar-
szałkowskiego.

Z Gminą Krosno zostały ustalone 
warunki odbioru ścieków (w tym cena 
odbieranych ścieków), dokonano mon-
tażu opomiarowania ścieków. Obecnie 
trwają prace polegające na dokonaniu 
wpięć do sieci mieszkańców, montażu 
wodomierzy oraz zawieranie umów 
na odbiór ścieków - co jest ostatnim 
działaniem pozwalającym na korzy-
stanie przez mieszkańców m. Równe 
z sieci kanalizacyjnej. Administrato-
rem wybudowanej sieci kanalizacyjnej 
jest Dukielska Gospodarka Komunalna 
i Mieszkaniowa Sp. z o.o. 

Piotr Świder
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OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY
UCHWAŁA NR III/6/10 

RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 10 grudnia 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust .2 pkt 8 , art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 
Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r, Nr121 
poz.844 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podat-
ków i opłat lokalnych w 2011 r. (M.P. Nr 55 poz.755) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie sta-
wek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r.(M.P.Nr 75, poz.950) Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :
1) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 610 zł
2) powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie - 853 zł
3) powyżej 9,0 t do poniżej 12,0 t - 997 zł
2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej , posiadających katalizatory :
1) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 487 zł
2) powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie - 682 zł
3) powyżej 9,0 t do poniżej 12,0 t - 797 zł
3. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg tabeli nr 1

    4. od ciągników siodłowych i 
balastowych przystosowanych do 
używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej zespołu pojazdów 
/ciągnik siodłowy + naczepa, 
ciągnik balastowy + przyczepa/ : 
od 3,5 t do poniżej 12,0 t - 959 zł
    5. od ciągników siodłowych 
i balastowych przystosowanych 
do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojaz-
dów /ciągnik siodłowy + nacze-
pa, ciągnik balastowy + przycze-
pa/ posiadających katalizatory : 
od 3,5 t do poniżej 12,0 t - 767 zł
    6. od ciągników siodłowych i 
balastowych przystosowanych do 
używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej zespołu pojazdów 
równej lub wyższej niż 12 ton 
w/g tabeli nr 2

    7. od przyczep i naczep o do-
puszczalnej masie całkowitej 
łącznie z pojazdem silnikowym, 
z wyjątkiem związanych wyłącz-
nie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podat-
ku rolnego : od 7 t do poniżej 12 
t - 533 zł
    8. od przyczep i naczep, które 
łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 
12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolni-

czą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w/g tabeli nr 3 :

9. od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem kierowcy :
1) mniej niż 30 miejsc - 725zł
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1. 522 zł
10. od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem kierowcy, posiadających katalizatory:
1) mniej niż 30 miejsc - 580 zł

2) równej lub wyższej niż 30 
miejsc - 1215 zł
§ 2. Podatek od środków trans-
portowych - bez wezwania – uisz-
czają:
1. osoby fizyczne w kasie Urzędu 
Gminy lub na rachunek bankowy 
Urzędu Gminy,
    2. osoby prawne oraz jednostki 
organizacyjne nie mające osobo-
wości prawnej na rachunek ban-
kowy Urzędu Gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się 
Burmistrzowi Gminy Dukla.
    § 4. Traci moc Uchwała Nr 
XXVIII/163/08 z 20 listopada 
2008r. w sprawie określenia wy-
sokości stawek podatku od środ-
ków transportowych (Dz.Urz.

Woj.Podkarpackiego Nr 100, poz.2474).
    § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i obowiązu-
je od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

UCHWAŁA NR III/9/10 
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 10 grudnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe od-
prowadzanie ścieków z komunalnych urządzeń kanaliza-
cyjnych w miejscowości Równe, będących w posiadaniu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.) oraz art. 24a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 
roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadza-
niu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) - Rada 
Miejska w Dukli uchwala co następuje:
   § 1. Zatwierdza ceny za 1m3 ścieków odprowadzanych do kana-
lizacji komunalnej w miejscowości Równe, będącej w posiadaniu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli sp. z o.o.
1) 4,70 zł. netto + obowiązujący podatek VAT dla gospodarstw do-
mowych,
2) 4,70 zł. netto + obowiązujący podatek VAT dla pozostałych od-
biorców.
   § 2. 1. Zatwierdza miesięczną opłatę abonamentową dla wo-
domierzy w wysokości 3,50 zł. netto/m-c +obowiązujacy poda-
tek VAT,
   2. Dla odbiorców rozliczanych za zużytą wodę ryczałtowo opłatę 
abonamentową ustala się w wysokości 2,50 zł. netto/m-c + obo-
wiązujący podatek VAT.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

UCHWAŁA NR IV/10/10 
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Iwli
Na podstawie art. 62 ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 z póz. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 
ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Dukli 

uchwala, co następuje:
   § 1. Rozwiązuje się się z dniem 31 sierpnia 2011 r. Zespół Szkół 
Publicznych w Iwli, w skład którego wchodzą Szkoła podstawowa 
w Iwli i Gimnazjum w Iwli.
   § 2. Majątek, należności i zobowiązania likwidowanego Zespołu 
Szkół Publicznych w Iwli przejmuje Szkoła Podstawowa w Iwli.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

UCHWAŁA NR IV/11/10 
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Głojscach
Na podstawie art. 62 ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 z póz. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 
ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Dukli 
uchwala, co następuje:
   § 1. Rozwiązuje się z dniem 31 sierpnia 2011 r. Zespół Szkół 
Publicznych w Głojscach, w skład którego wchodzą Szkoła 
Podstawowa w Głojscach i Gimnazjum w Głojscach.
   § 2. Majątek, należności i zobowiązania likwidowanego Zespołu 
Szkół Publicznych w Głojscach przejmuje Szkoła Podstawowa w 
Głojscach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

UCHWAŁA NR IV/12/10 
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Wietrznie
Na podstawie art. 62 ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z 
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dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 z póz. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 12 ust.1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Dukli uchwa-
la, co następuje:
   § 1. Rozwiązuje się z dniem 30 czerwca 2011 r. Zespół Szkół 
Publicznych w Wietrznie, w skład którego wchodzą Szkoła 
Podstawowa w Wietrznie i Gimnazjum w Wietrznie.
   § 2. Majątek, należności i zobowiązania likwidowanego Zespołu 
Szkół Publicznych w Wietrznie przejmuje Szkoła Podstawowa w 
Wietrznie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

UCHWAŁA NR IV/13/10 
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie przekazania prowadzenia Gimnazjum w Iwli 
Stowarzyszeniu Rozwoju Szkoły w Iwli „Perfectus” w Iwli.

Na podstawie art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:
   § 1. Gmina Dukla przekaże z dniem 1 września 2011 r. 
Stowarzyszeniu Rozwoju Szkoły w Iwli „Perfectus” w Iwli pro-
wadzenie Gimnazjum w Iwli, po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.
   § 2. Odrębna uchwała Rady Miejskiej w Dukli określi umo-
wę przekazania prowadzenia Gimnazjum przez Stowarzyszenie 
Rozwoju Szkoły w Iwli „Perfectus” w Iwli.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

UCHWAŁA NR IV/14/10 
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie przekazania prowadzenia Gimnazjum w Głojscach 
Stowarzyszeniu Wspólna Szkoła w Głojscach

Na podstawie art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:
   § 1. Gmina Dukla przekaże z dniem 1 września 2011 r. 
Stowarzyszeniu Wspólna Szkoła w Głojscach prowadze-
nie Gimnazjum w Głojscach, po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.
   § 2. Odrębna uchwała Rady Miejskiej w Dukli określi umo-
wę przekazania prowadzenia Gimnazjum przez Stworzyszenie 
Wspólna Szkoła w Głojscach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

UCHWAŁA NR IV/15/10 
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie przekazania prowadzenia Gimnazjum w Wietrznie 
Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr”.

Na podstawie art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:
   § 1. Gmina Dukla przekaże z dniem 1 września 2011 r. 
Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr” prowa-
dzenie Gimnazjum w Wietrznie.
   § 2. Odrębna uchwała Rady Miejskiej w Dukli określi umowę 
przekazania prowadzenia Gimnazjum przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr” w Wietrznie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

UCHWAŁA NR IV/17/10 
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki oraz 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 

rok 2011
Na podstawie art. 41 ust 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 październi-
ka 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi (Dz.U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) , art. 10 
ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkoma-
nii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Dukli uchwala, co na-
stępuje:
   § 1. Uchwala Gminny Program Profilaktyki oraz Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2011 r. zwany dalej 
„Programem”, który stanowi część strategii rozwiązywania pro-
blemów społecznych na terenie Gminy Dukla.
§ 2. Program określa strategię Gminy Dukla w zakresie:
1) profilaktyki alkoholowej,
2) profilaktyki narkotykowej,
3) minimalizacji skutków społecznych i indywidualnych wynikają-
cych z nadużywania alkoholu i używania narkotyków,
4) kształtowanie właściwych postaw społecznych w stosunku do 
alkoholu, choroby alkoholowej oraz narkotyków i uzależnienia 
narkotykowego.
§ 3. Zadaniami Programu są:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilita-
cyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków poprzez:
a) upowszechnienie materiałów informacyjnych o uzależnieniu al-
koholowym i narkotykowym,
b) opracowanie materiałów informacyjnych o możliwości uzyska-
nia przez uzależnionych i współuzależnionych pomocy terapeu-
tycznej i rehabilitacyjnej na terenie gminy,
c) współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i 
rehabilitacji uzależnionych od alkoholu,
d) podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia kwalifi-
kacji w zakresie pracy z osobami uzależnionymi (finansowanie i 
współfinansowanie szkoleń dla osób pracujących z uzależnionymi 
od alkoholu lub narkotyków),
e) wspieranie finansowe klubów „AA” i innych grup zajmujących 
się leczeniem alkoholizmu i narkomanii,
f) refundację kosztów leczenia odwykowego:

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

- warunkiem koniecznym otrzymania refundacji jest utrzymywa-
nie trzeźwości,
g) refundację kosztów uczestnictwa w abstynenckich lub 
trzeźwościowych obozach, rekolekcjach, szkoleniach,
seminariach, zajęciach terapeutycznych itp.,
- o refundację mogą ubiegać się osoby, którym brak środków fi-
nansowych nie pozwala pokryć kosztów leczenia,
- warunkiem koniecznym otrzymania refundacji, jest utrzymywa-
nie trzeźwości,
- 
h) pokrycie kosztów badania przez biegłych zgodnie z art. 25 usta-
wy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
i) Burmistrz Gminy Dukla zobowiązany jest do zawarcia umowy 
z biegłymi sądowymi w celu przeprowadzenia badania o którym 
mowa w lit. „h”,
j) pokrywanie kosztów, opłaty sądowej i zaliczki na rzecz bada-
nia przez biegłych w sprawach kierowanych do Sądu o przymuso-
we leczenie,
k) kwota przeznaczona na realizację pkt 1 wynosi - 10 000,00 
(dziesięć tysięcy złotych).
2) Udzielenie rodzinom, w których występują problemy al-
koholowe lub narkotykowe, pomocy psychologicznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzi-
nie, poprzez :
a) edukację publiczną, rozprowadzanie ulotek i artykułów w pra-
sie lokalnej,
b) opracowanie materiałów informacyjnych o możliwości uzyska-
nia pomocy terapeutycznej przez członków rodziny z problemem 
alkoholowym lub narkotykowym,
c) współpraca z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i 
rehabilitacji członków rodzin z problemem alkoholowym i narko-
tykowym,
d) dofinansowanie programów placówek interwencyjno - pomo-
cowych i profilaktyczno - terapeutycznych dla członków rodzin z 
problemem alkoholowym i narkotykowym,
e) finansowanie lub dofinansowanie szkolenia przedstawicie-
li grup zawodowych stykających się z problemem uzależnienia i 
współuzależnienia,
f) dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin dotkniętych choro-
bą alkoholową lub narkotykową,
g) udzielenie wszelakiej możliwej i dostępnej pomocy człon-
kom rodziny dotkniętej alkoholizmem lub uzależnieniem narko-
tykowym,
h) finansowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy 
domowej,
i) kwota przeznaczona na realizację pkt 2 wynosi 33 000,00 (trzy-
dzieści trzy tysiące złotych).
3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i 
edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży
poprzez:
a) wydawanie i upowszechnianie materiałów informatycznych, 
edukacyjnych i promocyjnych z zakresu problematyki uzależnień,
b) współfinansowanie programów profilaktyki alkoholowej i nar-
kotykowej placówek edukacyjnych,
c) tworzenie wiejskich klubów kulturalno - sportowych jako alter-
natywy twórczego spędzania wolnego czasu,
d) tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez 
dzieci i młodzież,

- finansowanie lub współfinansowanie pozalekcyjnych zajęć spor-
towych organizowanych przez szkoły i kluby sportowe,
- finansowanie lub współfinansowanie pozalekcyjnych zajęć roz-
wijających zainteresowania dzieci i młodzieży,

e) organizowanie festynów, zabaw, dyskotek bezalkoholowych - 
współpraca z jednostkami OSP,
f) organizowanie lub współorganizowanie programów profilak-
tycznych, terapeutycznych, socjoterapeutycznych,
g) kwota przeznaczona na realizację pkt 3 wynosi - 82 250,00 zł 
(osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).
4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i 

osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych poprzez:
a) wsparcie finansowe, materialne podmiotów zajmujących się 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkotykowych,
b) współfinansowanie zajęć klubów sportowych jako alternatywy 
spędzania wolnego czasu i pozalekcyjnych zajęć sportowych,
a) 
c) współfinansowanie programów pozalekcyjnych opiekuńczo-wy-
chowawczych, obejmujących także dożywianie dzieci,
d) współfinansowanie programów pozalekcyjnych socjoterapeu-
tycznych, obejmujących także dożywianie dzieci,
e) organizowanie i współorganizowanie letniego i zimowego wy-
poczynku dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem i narkomanią,
f) pomoc organizacjom zajmującym się integracją społeczną osób 
dotkniętych alkoholizmem lub narkomanią z terenu Gminy Dukla,
g) współpraca z organizacjami kościelnymi i związkami wyznanio-
wymi, działającymi zgodnie z obowiązującym prawem, w dziedzi-
nie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i 
narkotykowych,
h) kwota przeznaczona na realizację pkt 4 wynosi 82 000,00 zł 
(osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).
5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem 
przepisów określonych w ustawie z dnia 26 października
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi poprzez:
a) wsparcie Komisariatu Policji w Dukli w zwiększeniu intensyw-
ności kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
b) wsparcie Komisariatu Policji w Dukli w zwiększeniu intensyw-
ności kontroli trzeźwości kierowców,
c) wsparcie Straży Granicznej w Barwinku w zwiększeniu inten-
sywności kontroli trzeźwości kierowców,
d) tworzenie monitoringu miejsc w których następuje zakłócenie 
porządku publicznego z powodu nadużywania alkoholu,
e) kwota przeznaczona na realizację pkt 5 wynosi 120 000,00 ( sto 
dwadzieścia tysięcy złotych)
6) Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Dukli mają obowiązek pracy
w Komisji,
a) każdy Członek GKRPA w Dukli otrzymuje wynagrodzenie mie-
sięczne w wysokości 75,00 zł (siedemdziesiąt pięć złotych)
b) wynagrodzenie o którym mowa w lit.”a” wypłaca się raz w roku 
do 20 grudnia,
c) członkowie GKRPA w Dukli za pracę w Komisji nie otrzymują in-
nych świadczeń, niż wyżej określone,
d) kwota przeznaczona na realizację pkt 6 wynosi 2 750,00 
zł (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 
2011 roku.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

KOMUNIKAT
BURMISTRZA GMINY DUKLA

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z 
póź. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Dukla wywie-
szony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzier-
żawy.

Wykaz obejmuje działki nr: 265 w Głojscach, 910 i 
1677/3 w Łękach Dukielskich oraz część działki nr 
3/3 w Chyrowej. 
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 21 lutego 2011 r. w pok. nr 6 Urzędu Gminy Dukla.
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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

Do każdej ceny netto do-
liczony będzie podatek VAT  
w wysokości 23%. 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

Posadzki, wylewki zacierane maszy-
nowo - mixokret.

Tynki 
cementowo-wapienne  

- agregat tynkarski

Kontakt: 502 734 277

Wynajmę lub sprzedam dom murowany 
w Lipowicy wraz z 26a działką  

i dom w Głojscach

Kontakt: tel. 606782467

* * *

Sprzedam samochód Volkswagen Golf III 
1,9 combi

Kontakt: tel. 606782467

Nowa rubryka naszego 
miesięcznika

Szanowni Czytelnicy umożliwiamy Państwu składanie życzeń z różnych 
okazji swoim bliskim, znajomym za naszym pośrednictwem. 

Cena życzeń uzależniona będzie od ilości słów. 

Odpłatność za życzenia: 1/8 formatu A4 – 5 zł netto +22%VAT (życzenia 
mogą być też wielokrotnością  podanego modułu)

Lepiej zapobiegać niż 
leczyć

Trwa już okres gryp i przeziębień. Czy dieta obfita w miód może nam pomóc 
uniknąć choroby, albo szybciej wrócić do zdrowia?. Każdy już wie że najważ-
niejszy w walce z mikrobami jest stan naszego organizmu. Musimy być w dobrej 
kondycji. Miód ponad wszelką wątpliwość pozwala nam na utrzymaniu naszej 
kondycji. Dostarcza nam niezbędnych substancji odżywczych i nasz organizm 

może podjąć walkę. Badania przepro-
wadzone w szpitalach wykazały, że 
pacjenci którzy otrzymywali w diecie 
miód szybciej wracali do zdrowia, niż 
ci którym miodu nie podawano i to nie-
zależnie od tego na jaką chorobę cho-
rowali. Miód ma wiele właściwości, 
które nie pozwalają rozwinąć się mi-
krobom lub ewidentnie je zwalczają. 
Medycyna naturalna od zawsze wyko-
rzystywała miód w lecznictwie. Doda-
wano go do ziół nalewek i innych natu-
ralnych medykamentów w celu zwięk-
szenia efektu leczniczego danego le-
karstwa. Obecnie firmy farmaceu-
tyczne robią lekarstwa, gdzie głównym 
składnikiem leczniczym jest miód. 

Kolejnym produktem pszczelim 
na który warto zwrócić uwagę w cza-
sie „ataku” grypy jest propolis. Jego 
działanie nie da się przecenić. Potrafi 
sobie poradzić nawet z gronkowcem 
złocistym i innymi bakteriami wyka-
zującymi odporność na antybiotyki.  
W obecnym czasie można bez kłopoty 
kupić wyciąg z propolisu w aptece. 
Dowodem na jego fenomenalne dzia-
łanie na drobnoustroje są przypadki 
znajdywanych, w okresie wiosennych 
przeglądów uli, nienaruszonych mumii 
gryzoni zażądlonych przez pszczoły na 
jesieni. 

Obecnie osoby nie mogące lub nie 
chcące przyjmować sztucznych wi-
tamin spożywają pyłek kwiatowy ze-
brany przez pszczoły. Osoby będące 
w stanie anemii lub po poważnych za-
biegach operacyjnych spożywające py-
łek szybciej wracają do zdrowia. O bo-
gactwie pyłku może świadczyć to, że 
układ trawienny człowieka może tylko 
z pyłku wydobyć część jego bogactwa, 
ale i tak jest to duży zastrzyk dla na-
szego ciała.

Należy tu wspomnieć przysłowie 
polskie„... lepiej zapobiegać niż le-
czyć”, a produkty pszczele najlepiej się 
do tego nadają.

Witold Puz 
Koło Pszczelarzy w Dukli 

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w 
Rzeszowie

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

T ł u m a c z  p r z y s i ę g ł y  
j ę z y k a  n i e m i e c k i e g o

tel. 609 610 065
- tłumaczenia, szkolenia

Miejsce na Twoją reklamę

Podstawowy skład ryb to woda, tłuszcz i białko. Chude ryby (dorsz, morszczuk, 
szczupak, tilapia) zawierają do 1% tłuszczu, średnio tłuste (karp, płotka, karmazyn, 
ostrobok) do 5%, zaś tłuste (halibut, łosoś, makrela, sardynka, szprotki, śledź, wę-
gorz) - ponad 5%. Rekordzista to węgorz - jest w nim niemal 26 proc. tłuszczu. Tłuste 
ryby dostarczają witamin A i D, np. 100 g karpia dostarcza 181 mikro-gramów reti-
nolu, co pokrywa niemal połowę dziennego zapotrzebowania trzylatka na witaminę A. 
W przypadku witaminy D tran, czyli tłuszcz rybi, jest wzorcem z Sévres: miarka tranu 
zawiera jej tyle, ile powinny codziennie dostawać dzieci w pierwszych trzech latach 
życia. W mięsie zwierząt hodowlanych jest podobna ilość tłuszczu, ale jego skład jest 
inny. W rybach oprócz kwasów nasyconych występują kwasy nienasycone, w tym tak 
zwane kwasy omega-3. To właśnie one sprzyjają wzmocnieniu odporności i łagodzą 
procesy zapalne. Na dłuższą metę mogą zapobiegać rozwojowi chorób cywilizacyj-
nych - nadciśnienia, miażdżycy, chorób układu krążenia. Jedzenie ryb powinno być 
traktowane jako rodzaj profilaktyki antynowotworowej i antyzawałowej.

Dzisiaj podajemy przepis na danie z ryby słodkowodnej.

Tilapia z foli
kg filetów z tilapii
2 czerwona papryka pokrojona w paski
1 czerwona cebula pokrojona w piórka
2 pokrojone dymki
1 biała część pora, pokrojona w pół plastry
2 łyżki masła
1 łyżka oleju sezamowego
1/4 szklanki soku pomarańczowego
sól, pieprz

Sposób przyrządzenia:
W miseczce wymieszać paprykę, cebulę czerwona, dymkę i por z olejem seza-

mowym (lub oliwą z oliwek). Filety z tilapii podzielić na odpowiednio duże porcje, 
przyprawić. Całość składników podzielić zależnie od ilości gości których uraczymy 
tym aromatycznym daniem. Na odpowiednio dużym podwójnym kawałku folii alu-
miniowej ułożyć porcję ryby, obłożyć przygotowanymi warzywami, polać sokiem 
pomarańczowym i szczelnie zawinąć w folię. Piekarnik nagrzać do temperatury 175 
stopni C i pieczemy w nim przygotowaną rybę przez 15 minut. Po tym czasie ostroż-
nie otwieramy przygotowane pakiety i dopiekamy jeszcze przez 8 minut. 

S m a c z n e g o !
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Łowiectwo i ekologia
Siedzi zając pod miedzą

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

Motto:
Wszystkim myśliwym i czytelnikom
naszego „Kącika łowieckiego”
i spotkań w myśliwskiej kompanii, 
skutecznych działań w dziedzinie
reintrodukcji zwierzyny, ekologii,
i dokarmiania zwierząt wszystkich 
gatunków oraz radości z obcowania
z naturą i obserwacją naszej
polskiej przyrody, dalszą współpracą
ze szkolnymi klasami, którą kulty-
wujemy
od lat – serdeczne życzenia dla opieku-
nów LOP w Dukli LO i Tylawie

życzy
Zarząd Koła Łowieckiego  

„Rogacz” w Dukli
oraz członkowie

Mijają miesiące naszych wspólnych 
/zbiorowych jak i indywidualnych po-
lowań/, nadchodzi czas wzmożonej 
opieki nad zwierzyną, bowiem zbliża 
się okres wykotów, wycieleń oraz wy-
lęgów. Jest to bardzo ważny okres, bo-
wiem okres ten uodparnia młodą zwie-

rzynę na różnego rodzaju choroby i za-
każenia. Jest to również okres wzmo-
żonej działalności Szkolnych Kół Eko-
logicznych by razem z opiekunami jak 
i odpowiedzialnymi myśliwymi rozpo-
częli wykładanie wcześniej uzgodnio-
nej karmy. Będzie to wspaniała ocena 
ich działalności w okresie podsumowa-
nia konkursu. 

C.d. wypowiedzi Pana Prezydenta 
na temat jego polowania; W telewizyj-
nej wypowiedzi prezydent RP ujawnił 
też – bodaj po raz pierwszy publicznie 
– że poluje także jego syn, który urato-
wał mu życie na polowaniu . Dwudzie-
stokilowy odyniec zaszarżował na Bro-
nisława Komorowskiego, zranił go i 
dopiero syn dostrzelił zwierzę. Jak wy-
znał prezydent „Strzelając tuż koło mo-
jej głowy”.

Bronisław Komorowski odniósł się 
wreszcie do swojego „porzucenia” ło-
wiectwa na rzecz fotografii mówiąc: 
„Moim własnym dzieciom, ale (tylko) 
dzieciom, obiecałem, że postaram się i 
staram się polować tylko z aparatem fo-

tograficznym. Nie będę ukrywał, to na-
prawdę jest gorsze niż picie piwa bez-
alkoholowego, to już zupełnie co in-
nego. Aparat jest rzeczą fajną, jest pre-
tekstem do pójścia do lasu, do pójścia 
także na polowanie z przyjaciółmi. No, 
ale tam gdzieś ręka sama się podnosi i 
palec sam się zgina, jeśli widzi się taką 
myśliwską sytuację”. My jako myśliwi 
doskonale to rozumiemy. 

Słów kilka na temat inwentaryzacji 
(na podstawie M. Głogowskiego). Do-
świadczenia pokazują, że prawidłowa 
gospodarka populacją jeleni zależy od 
zastosowania właściwej metody in-
wentaryzacji oraz odpowiedniego po-
dejścia do ochrony upraw przed szko-
dami. Dzięki nim można cieszyć się 
polowaniem w lasach zasobnych w 
zwierzynę i pozbawionych szpetnych 
ogrodzeń. Pragnę o tym poinformo-
wać wszystkich tzw. zbieraczy poroży 
(które jest karalne) bowiem zwierzyna 
jest przepędzana ze swoich miejsc by-
towania co ujemnie wpływa na jej wła-
ściwy rozwój. 

Powszechnym sposobem określania 
liczebności zwierzyny są całoroczne 
obserwacje, od czego bierze się nazwa 
tej metody inwentaryzacji. Nie jest to 
sposób który nazywany doskonały, 
gdyż jest zawsze skazany na poważny 
margines błędu. Obserwację zwierząt 
lub oznak jej obecności na żerowiskach 
w czasie szacowania szkód, podczas 
polowań jak i przypadkowych spotkań 
myśliwskich i leśników, strażników ło-
wieckich. Zdajemy sobie sprawę, że ty-
powe leśnictwa zajmują obszar ponad 
tysiąca ha, a koła łowieckie dzierżawią 
obwody wielu tyś. ha. W związku z po-
wyższym można sądzić, że informa-
cje te są niekompletne i często świad-
czą bardziej o tym co się danym ob-
serwatorom wydaje niż tym co na tych 
terenach rzeczywiście bytuje. Całym 
nieszczęściem w naszej inwentaryza-
cji jest to, że granica naszych obwo-
dów łowieckich od strony południowej 
graniczą ze Słowacją i tu mamy dużą 
migrację zwierzyny. Tą samą ilość i tą 
samą zwierzynę mogą liczyć nasi kole-
dzy Słowacy ja i my. 

Powracam znowu do obchodów 
65lecia powołania „Naszego Koła”. 
Tak Zarząd jak i ja osobiście zwracamy 
się nie tylko do myśliwych ale i do 

Uśmiechnij się!

Fot. S. Lis

wszystkich, którzy mieli rodziców 
lub krewnych myśliwych i posiadają 
fotografie związane z łowiectwem bądź 
mogą coś ciekawego napisać na ten te-
mat i przesłać w/w materiały na adres 
Jan Grochowski 38-451 Dukla Cer-
gowa 161E, właśnie do 15.02.2011 r. 
Najciekawsze prace będą nagrodzone. 

Powracam do naszej współpracy ze 
Szkolnymi Kołami Ligi Obrony Przy-
rody, a równocześnie ekologami jak i 
ich opiekunami. Proszę ostatecznie by 
do końca lutego dostarczyć począt-
kową karmę do wyznaczonych opie-
kunów celem ujęcia do sprawozdania o 
naszej wspólnej współpracy, która trwa 
już ponad 20 lat. Największe zasługi w 
tej dziedzinie otrzymuje Pani mgr Ma-
ria Walczak z LO w Dukli, za co ser-
decznie dziękujemy i prosimy o dalszą 
współpracę. 

 Zarząd Koła jak i piszący te arty-
kuły serdecznie dziękujemy tym szko-
łom, które zdobyły nagrody już w la-
tach poprzednich. Prosimy o napisanie 
wrażeń z pracy z opiekunami ze strony 
koła. 

Fryderyk Krówka 
Członek Koła Łowickiego „ Rogacz” 

w Dukli

Myśliwy kawaler ma się żenić za trzy 
dni.
Jednak nie może już wytrzymać i pyta 
czy chce aby była jego żoną już dzisiaj?
- Nie, po pierwsze jestem za uczciwą 
dziewczyną, a po drugie boli mnie za-
wsze po tym głowa.

* * *
Żona prosi męża myśliwego o rower, 
mówi mu że jest zdrowo kręcić peda-
łami na świeżym powietrzu.
- I spełnił Twoje życzenie?
Częściowo, przeniósł maszynę do szy-
cia na balkon.

Żona myśliwego, którzy mają syna też 
„myśliwego” mówi do męża:
-kto wie czy nasz Franek nie wyląduje 
na Marsie i zobaczy tam zwierzęta…
Szkoda, że nie można ich ostrzec.

* * *
Dwaj myśliwi po całodziennym polo-
waniu siedzą nad rzeką i myją nogi
Młodszy mówi do kolegi: ty masz brud-
niejsze nogi od moich; 
Starszy odpowiada przecież jestem 
starszy.

* * *
Myśliwy po polowaniu czyści broń i ka-
rze czteroletniemu synkowi, żeby bawił 
się sam
Zrobiło się cicho i po chwili synek pyta 
ojca: czy wie ile pasty mieści się w 
tubce? Nie wiem… a ja sprawdziłem. 
Od telewizora w pokoju do wanny w 
łazience. 

* * *

Kolędnicy w Środowiskowym 
Domu Samopomocy

12 stycznia 2011 r. dzięki inicjatywie p. Danuty Witowskiej, nauczyciela 
religii w ZSP Łęki Dukielskie przybieżeli do naszego Ośrodka młodzi ko-
lędnicy z przedstawieniem jasełkowym oraz życzeniami noworocznymi. 
Dla wszystkich Uczestników stanowiło to ogromną niespodziankę i radość. Po 
przedstawieniu nastąpił wspólny poczęstunek łakociami przygotowanymi przez 
pracownię p. Grażyny Szczepanik oraz wspólnie zwiedzano Ośrodek. Nasi go-
ście bardzo interesowali się działalnością placówki oraz pracami i osiągnięciami 
Uczestników. Spotkanie przebiegło w niezwykle sympatycznej i serdecznej at-
mosferze stanowiło również okazję do wymiany doświadczeń w pracy pedago-
gów i instruktorów terapii zajęciowej. 

W imieniu Uczestników i kadry ŚDS serdecznie dziękujemy za wizytę oraz 
radosne wspomnienia, które dla nas wiele znaczą. Liczymy na kolejne spotkania 
z wychowankami Pani Danuty.

K. Krowicki
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MEDICUS

D U K L A

Gabinet  Lekarski w Tylawie

Przychodnia Dukla, ul. Trakt Wêgierski 16
tel. 13 43 35 528, 13 43 30 328, kom. 728 994 407

00 00czynna: od poniedzia³ku do pi¹tku 8 - 18

WWW.MEDICUS-DUKLA.PL
e-mail: medicus-dukla@wp.pl

  ZAKRES US£UG MEDYCZNYCH- KONTRAKT Z NFZ
Podstawowa opieka zdrowotna:
- lekarz POZ,
- pediatra,
- pielêgniarka œrodowiskowo-rodzinna,
- po³o¿na œrodowiskowo-rodzinna, 
- pielêgniarka higieny szkolnej,
- opieka pielêgniarska wyjazdowa: noce i œwiêta,
- opieka pielêgniarska d³ugoterminowa,

Medycyna Pracy-
- badania profilaktyczne, wstêpne i okresowe-pe³ny zakres,
- aktualizacja ksi¹¿eczek zdrowia,
- pe³ny zakres badañ kierowców.

Tylawa  76
 

Poradnie specjalistyczne-odp³atne:

- chirurgiczna-  
- dermatologia- 
- kardiologiczna-
- ortopedyczna- 

00 00  poniedzia³ek od 16  do 18
00 00            pi¹tek od 15  do 18
00 00           czwartek 14  do 18
00 00               wtorek 16  do 18

-ginekologiczna- 30 00               wtorek od 15  do 18
30 00                          czwartek od 15  do 18
00 00                          sobota od   9  do 12

                                              

 
- spirometria
- próby wysi³kowe
- EKG
- USG - nowoczesny aparat

Przychodnia Dukla 

-laryngologiczna-
00 00

                œroda od 15  do 12
                                                                00 00

pi¹tek od   9  do 13
00 00sobota od   9  do 12

PORADNIE SPECJALISTYCZNE-KONTRAKT Z NFZ

-reumatologiczna- 00 00    poniedzia³ek od 16  do 18
 30 ooœroda od 15  do 18

00 00
sobota od   9  do 12

BADANIA S£UCHU, APARATY S£UCHOWE

MARMED, 00 00Œroda od 10  do 18

Apteka przy przychodni

tel. 13 422 25 28
30 00

czynny:  pi¹tek- 11 - 13
30 00

œroda-  11 - 13

pe³nen zakres zdjêæ+zdjêcia stomatologiczne,
00 00 00 00czynne od pn. do pt. od 8 -13 , œr. od 16 -18

DIAGNOSTYKA-

Pracownia RTG

L a b o r a t a o r i u m  a n a l i t y c z n e -  
w³asny, nowoczesny sprzêt analityczny,

00 00czynne codziennie od 8  do 13 , 
00 00materia³ do badañ od 8  do 11 ,

apteka przy przychodni

-urologiczna- 30 00                      œroda od 15  do 18
                                                    30 00pi¹tek od 15  do 18

00 00sobota od 12  do 15

Gabinet  Lekarski w G³ojscach
Dom Ludowy
tel. 781 660 274

00 00czynny:  poniedzia³ek- 15 - 17
00 30œroda- 10 - 11
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