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O mowo polska ...
No i wszystko jasne. Przegraliśmy euro, para poszła w gwizdek,  
nie pomogły polskie posiłki z zagranicznych klubów. 

ogólnej smuty.
Powiem dziś parę słów o 

mowie polskiej. Nie tyle tej sta-
dionowej, bo ona często nie do 
końca elegancka, ale o polsz-
czyźnie na co dzień. Tej z sa-
lonu i z sypialni, ze szkoły i ze 
sklepu. Z autobusu i z urzędu 
gminnego. Jakiś czas rozma-
wiałem o języku polskim z 
profesorem Walerym Pisar-
kiem z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, jednym z najwy-
bitniejszych polskich języko-
znawców. Na wstępie było py-
tanie: Czy to prawda, że Po-
lacy coraz gorzej posługują się 
swoim językiem, że zanika po-
prawna polszczyzna, nasz ję-
zyk codzienny... Odpowiedź 
profesora była krótka: Spara-
frazuje Churchilla: „Nigdy tak 
wielu Polaków nie mówiło tak 
dobrze po polsku, jak obecnie. 
I jednocześnie: ludzie odpowie-
dzialni za język nie poświęcają 
tak mało uwagi, jak mówią Po-
lacy”. Z kolei nigdy polszczy-
zna nie była tak jednolita jak 
dziś, a na skutek pewnych za-
szłości historycznych, coraz 
trudniej jest odróżnić Polaka, 
dajmy na to z Krosna od Polaka 
ze Szczecina, z Krakowa czy z 
Warszawy. Tak ujednolicił się 
nasz język.

Ci chłopcy, którzy tam grają 
z gryzieniem trawy włącz-
nie, tutaj zawiedli w stu dzie-
sięciu procentach. Gdyby nie 
piękna bramka Błaszczykow-
skiego, nie było by o 
czym w ogóle 
mówić. Slogan, 
że „Smuda 
czyni cuda”, 
nie sprawdził 
się ani w jednym 
procencie. Mało 
tego, Jan Tomaszewski, co 
to powstrzymał Anglię już 
na wstępie nie wróżył Smu-
dzie, a przez to i jego drużynie, 
wielkich sukcesów. Okazało 
się, że Jan ma racje. Smuda, to 
nie jest trener na dziś, kiedy i 
metody szkoleniowe inne, i po-
ziom wyszkolenia wyższy niż 
kiedykolwiek, a i sami zawod-
nicy nie mogą na temat piłki 
wiedzieć więcej niż trener. W 
sumie - ostatni mecz z Cze-
chami pozbawiał nas wszel-
kich złudzeń. Polska piłka, to 
nadal zaścianek Europy, może 
jeszcze nie karykatura świato-
wej piłki, ale bliskie jej zaple-
cze. Prawda jest jednak i taka: 
żyliśmy pewnymi złudzeniami 
do meczu z Czechami, a kiedy 
i to nie wyszło, odpuściliśmy 
we wszystkim. Będzie ponow-
nie nuda polskich boisk, półto-
rej godziny kopaniny i ewentu-
alnie wspominanie czasów Ka-
zimierza Górskiego, który sam 
nie będąc wybitnym piłkarzem, 
był wybitnym szkoleniowcem. 
Nuda polskiej ligi, nietrafione 
pieniądze, podejrzane transfery.

I to tyle dziś o piłce. Piszę 
tu o różnych różnościach - co 
jest oczywistą oczywistością 
- ale jak nie wspomnieć o im-
prezie, którą przez kilkanaście 
dni żyła kibicowska Polska. A 
właściwie nie tyle Polska kibi-
cowska, ile Polska w ogóle. Bo 
sport, a w nim głównie piłka 
stanowi jakby odtrutkę na czas 

Łemkowie z poczuciem krzywdy 

Podkarpacie - ziemia 
wielu kultur  (cz. 2)

Sam jestem radnym, i zdaję 
sobie sprawę z tego, że samo-
rządy nie udźwigną w pełni fi-
nansowania działalności mniej-
szości narodowych, ich potrzeb, 
i nie rozwiążą problemów z tym 
tematem związanych. System 
samorządowy, w sytuacji, gdy w 
ramach oszczędności likwidu-
jemy szkoły, a dziury w drogach 
z roku na rok są coraz większe, 
nie sprzyja mniejszościom na-
rodowym i wspieraniu ich dzia-
łalności – problem ten wymaga 
odpowiednich regulacji i wspar-
cia na poziomie rządowym. Nie 
oszukujmy się – każdy zdrowo 
myślący kandydat na radnego, 
posła czy senatora wie, że 147 
głosów nie da mu mandatu,  
a działania na rzecz mniejszości 
mogą jedynie obniżyć jego no-
towania wśród większości. Nie-
mniej apeluję do wszystkich sa-
morządowców o większe zro-
zumienie, wsparcie, nawiąza-
nie współpracy i dialogu w celu 
ratowania naszego wspólnego 
wielokulturowego dorobku  
i wieloletnich tradycji. 

Odnoszę wrażenie, że nie 
wszyscy właściwie pojmujemy 
bardzo modne, często używane 
i promowane pojęcie wielokul-
turowości i różnorodności. Wo-
jewództwo podkarpackie po-
siada wspaniałe tradycje w tej 

materii. Na tym pięk-
nym skrawku ziemi 
wspólnie zamieszkiwali 
Polacy, Ukraińcy, Łem-
kowie, Żydzi, Romowie 
i inne nacje, wypraco-
wując przez wieki wie-
lokulturowe bogactwo 
regionu i wzajemnie się 
uzupełniając.

Wielokulturowość nie po-
lega jednak na pokazywaniu, że 
kiedyś żyły tu inne nacje pozo-
stawiając po sobie swoje dzie-
dzictwo – to dziedzictwo nie 
jest nic warte, gdy nie stoją za 
nim prawdziwi ludzie i żywa 
rozwijająca się kultura. Wielo-
kulturowością nie jest też im-
preza czy cykl imprez pre-
zentujących folklor, tradycje i 
zwyczaje różnych narodowości 
– to dobry początek do budo-
wania dialogu i przełamywania 
barier. Wielokulturowość two-
rzona jest na co dzień, poprzez 
wspólne działania, współpracę, 
tolerancję i akceptację różnych 
kultur, nacji i grup etnicznych 
zamieszkujących wspólnie na 
określonym terytorium.

Bardzo cieszy nas to, że re-
montowane i odbudowywane 
są na terenie Podkarpacia cer-
kwie, krzyże, kapliczki przy-
drożne i inne obiekty naszego 
dziedzictwa kulturowego - sta-

nowiące dzisiaj wspaniały pro-
dukt turystyczny. Nie zapomi-
najmy jednak o kulturze żywej 
i ludziach ją tworzących – w 
celu podtrzymania tradycji wie-
lokulturowości i różnorodno-
ści, wsparcia wymaga również 
działalność organizacji skupia-
jących środowiska mniejszo-
ściowe oraz podejmujących za-
dania mające na celu podtrzy-
mywanie tożsamości kulturo-
wej i etnicznej oraz wspieranie 
języka regionalnego. 

Największe skupiska Łem-
ków w województwie podkar-
packim to miejscowości: Zyn-
dranowa, Olchowiec, Polany 
i Pielgrzymka od strony za-
chodniej oraz Komańcza, Tu-
rzańsk, Mokre, Morochów  
i Smolnik na Wschodniej Łem-
kowszczyźnie. W większości 
miejscowości zamieszkiwa-
nych przez Łemków znajdują 
się cerkwie, w których odpra-
wiane są nabożeństwa wschod-
niego obrządku. W Zyndrano-
wej funkcjonuje Muzeum Kul-
tury Łemkowskiej, założone 
w 1968 roku przez powracają-
cych z wygnania łemkowskich 
działaczy na czele z Teodorem 
Goczem, obecnie prowadzone 
przez Towarzystwo na Rzecz 
Rozwoju Muzeum Kultury 
Łemkowskiej. We wsi Olcho-
wiec działa koło terenowe Zjed-
noczenia Łemków w Gorlicach 
oraz dziecięcy zespół śpiewa-
czy „Teroczka”, w Polanach 
działają dwa zespoły folklory-
styczne: „Wilsznia” i „Czer-
wena Ruta”. Mokre znane jest 

z działalności zespołu pieśni 
i tańca „Osławiany”, prezen-
tującego dawny folklor Łem-
ków i Bojków. Organizacje te 
skupiają społeczność łemkow-
ską, organizują życie kulturalne 
oraz działalność edukacyjną  
i oświatową. W kalendarz im-
prez kulturalnych wpisały się 
na stałe bardzo popularne im-
prezy łemkowskie:
- Kermesz w Olchowcu;
- Muzealne Święto Kultury  

i Tradycji Łemkowskich  
„Od Rusal do Jana”  
w Zyndranowej;

- Święto „Nad Osławą”  
w Morem.

Na terenie naszego wo-
jewództwa nie ma ani jed-
nej szkoły z nauczaniem ję-
zyka łemkowskiego. W pozo-
stałych województwach, gdzie 
zamieszkuje społeczność łem-
kowska takich placówek jest 
39. Nie posiadamy ani jednej 
miejscowości z dwujęzycz-
nymi napisami - ze względu na 
duże rozproszenie, nie jeste-
śmy w stanie sprostać wymo-
gom ustawowym (w woj. mało-
polskim napisy wprowadzono 
w dwóch gminach: Gorlice  
i Uście Gorlickie).

Bolesnym problemem, wie-
lokrotnie podnoszonym przez 
przedstawicieli mniejszości 
łemkowskiej, jest kwestia za-
dośćuczynienia i zwrotu upań-
stwowionych po wojnie dóbr. 
Warto zwrócić uwagę, że w 
ostatnich latach, mimo że pro-

Rodzina łemkowska z Zyndranowej. Fot. arch. Muzeum

Akcja Wisła - grafika W. Madzelana. Arch. Muzeum
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Wiadomości z Gminy

Jednocześnie Polacy do-
brze piszą. Na ogół. Nie było 
chyba w naszych dziejach ta-
kiego okresu pisarskiego, jak 
dziś. Kiedy tak wiele osób nie-
zależnie od wieku, chwyta nie 
tyle za pióro, ile za klawiaturę 
komputera i wypowiada się w 
formie blogów czy dziennikar-
skich tekstów. I jednocześnie, 
chyba jeszcze nigdy ta część 
społeczeństwa, która sama sie-
bie uważa za elitę, tak mało 
uwaga przykładała do odpo-
wiedzialności za ojczysty ję-
zyk. Niedawno jeden z promi-
nentnych polityków obejmu-
jąc swój urząd użył sformuło-
wania: „Niech żyje Rzeczypo-
spolita Polska”. A wiadomo, że 
mówi się: ta Rzeczpospolita, tej 
Rzeczypospolitej, tą Rzecząpo-
spolitą i tak dalej. I w ostatnim 
zdaniu tej kwestii powiedział 
ów pan: „Nie daliśmy rade”. 
Zamiast „rady”.

Są i regionalizmy. W Kra-
kowie mówi się, że wychodzę 
„na pole”, warszawianin wy-
chodzi „na dwór”. W Małopol-
sce wychodzi się na plac (na za-
kupy), gdzie indziej na rynek, 
na targ. W Małopolsce jest kra-
watka, gdzie indziej oczywiście 
krawat. Ciastko zwane w Mało-
polsce kremówką, jest gdzie in-
dziej zwane napoleonką i do-
piero „papieska kremówka”  
z Wadowic nadała temu ciastku 
tę obecną nazwę z Małopolski. 
Dla warszawiaka napoleonka 
musi być żółta, w Małopolsce 
jest ona różowa.

Popularne jest określenie 
„okres czasu”, oczywisty błąd. 
Sam czas jest tu okresem i po-
dobnie nie możemy mówić: rok 
czasu, miesiąc czasu itp. To po-
ważny błąd. Rok, podobnie 
jak miesiąc czy tydzień, służą 
do mierzenia czasu. Również 
nie do przyjęcia są określenia: 
dzień wczorajszy, dzień dzi-
siejszy. Ma być wczoraj i dziś. 
Jeszcze gorsze jest powiedze-
nie: na dzień dzisiejszy. Albo 
popularne dziś w sklepach czy 
w magazynach handlowych: 
„otwarte 24 h.” Oczywisty 
błąd, albo moda specyficzna. 

Podobnie zresztą jak określe-
nie złotówki skrótem PLN (po-
lish new, polski nowy), co jest 
prawnym skrótem międzyna-
rodowym. My jednak jesteśmy 
przyzwyczajeni do skrótu: „zł”i 
niech już tak pozostanie.

Język polski jest jednym 
z oficjalnych języków w Unii 
Europejskiej, a więc do wszyst-
kich instancji unijnych każdy 
Polak może pisać w języku pol-
skim. Sporo kłopotów mają Po-
lacy z pisaniem: razem czy od-
dzielnie. Rada Języka Polskiego 
reprezentuje stanowisko: jak 
najmniej zmian i na przykład 
słowo NIE piszemy zazwyczaj 
razem, np. niepalący, niemó-
wiący, niebędący itp. Jeżeli na-
tomiast chodzi o pisownie „ż”  
i „rz”. czy „ó” i „u”, to często  
w samym słuchaniu dostrzega 
się pisownię wyrazu.

A młodzieżowe zwroty w 
stylu „pozdro”, „dozo”? Trak-
tuje się to raczej jako zabawę 
młodych ludzi, oni zawsze 
chcieli sie czymś wyróżniać 
Dawniej młody człowiek chciał 
jak najszybciej być dorosłym, 
dziś natomiast każdy chce być 
najdłużej młodym. Jest takie 
powiedzenie: Każdy chce żyć 
długo, ale nikt nie chce być 
stary.

Zbigniew Ringer

blem nie został rozwiązany na 
drodze ustawowej (brak ustawy 
reprywatyzacyjnej), dzięki dzia- 
łaniom wspieranym przez 
MSWiA, w województwie ma-
łopolskim w trybie administra-
cyjnym następuje zwrot nie-
których lasów, które należały 
do przedstawicieli mniejszości 
łemkowskiej. W województwie 
podkarpackim działań takich 
nie podjęto.

Mijająca w roku bieżącym 
65. rocznica akcji „Wisła” ob-
chodzona jest we wszystkich 
kręgach i środowiskach łem-
kowskich uroczyście, z powagą 
i dużym smutkiem. Do dnia 
dzisiejszego nie poczyniono 
żadnych działań zmierzają-

cych do nawet częściowego za-
dośćuczynienia i naprawienia 
krzywd wyrządzonych ludno-
ści łemkowskiej. W przypadku 
mniejszości, tak boleśnie do-
świadczonej przez historię, ko-
nieczne jest nie tylko podejmo-
wanie działań zmierzających do 
zachowania dóbr kultury mate-
rialnej, wytworzonych przez 
przedstawicieli tej mniejszo-
ści, ale także wspieranie osób 
i działalności organizacji, któ-
rych celem jest podtrzymywa-
nie tożsamości etnicznej i kul-
turowej oraz wspieranie języka 
regionalnego.

Bohdan Gocz 
Muzeum Kultury  

Łemkowskiej w Zyndranowej

Muzeum. Fot. B. Bajorski 

Setne urodziny  
pani Heleny

25 maja 2012 roku pani Helena Piotrowska obchodziła swoje 
setne urodziny. Życzenia zdrowia i szczęścia przyjęła od burmi-
strza Dukli Marka Góraka, zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Dukli Jolanty Albrycht oraz od wiceprzewodniczącej 
Rady Miejskiej w Dukli Agnieszki Dembiczak. Na urodziny przy-
były przedstawicielki ZUS w Jaśle p. Maria Bogacz kierownik  
Inspektoratu w Krośnie i specjalista Katarzyna Jakubowicz-Do-
browolska. Pani Helena urodziła się i mieszka w Wietrznie, zaj-
mowała sie wychowaniem dzieci i gospodarstwem domowym. 
Urodziła trzech synów, ma siedmioro wnuków i trzynaścioro pra-
wnuków. Jest bardzo pogodna i to z pewnością jest jednym ze spo-
sobów na długowieczność.

Krystyna Boczar-Różewicz

Helena Piotrowska z rodziną.

KOMUNIKAT BURMISTRZA 
DUKLI

Burmistrz Dukli informuje, iż od 27 kwietnia 2012 r. we-
szła w życie uchwała Rady Miejskiej w Dukli w sprawie 
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Dukla w 2012 roku”. 
W związku z tym wszyscy właściciele psów zamieszku-
jący na terenie Gminy Dukla mają obowiązek zareje-

strować swojego czworonoga w Gminnym Rejestrze do 
końca października tego roku. 

Wnioski o zarejestrowanie psa, dostępne są u sołtysa, 
na stronie internetowej Gminy Dukla oraz w siedzibie 
Urzędu. Wypełnione wnioski należy składać w Urzędzie 
Miejskim w Dukli bądź u sołtysa.

Marek Górak
BURMISTRZ

„Dukla – wrota Karpat” 
- premierowa projekcja

Przy wypełnionej po brzegi sali w Muzeum Historycznym 
– Pałac w Dukli 29 maja br. odbyła się premierowa projekcja 
filmu promującego atrakcje turystyczne gminy Dukla pt. „Du-
kla – wrota Karpat”. Film przygotowany jest dla turysty, promuje 
atrakcje przyrodnicze, architektoniczne, kulturowe, pokazuje 
jak można spędzić aktywnie czas na Dukielszczyźnie, pięknym  
zakątku Beskidu Niskiego.

Uczestniczyli w niej ci, któ-
rzy w jakikolwiek sposób przy-
czynili sie do powstania filmu: 
uczniowie, nauczyciele i inni 
mieszkańcy Dukli i okolicy, 
którzy wzięli udział w filmie, 
sponsorzy w osobach Jacka 
Stusika – dyrektora Towarzy-
stwa Ubezpieczeń Wzajem-
nych „TUW” Oddział w Kro-
śnie i Wiesława Jakieły repre-
zentującego Przedsiębiorstwo 

Produkcji Materiałów Drogo-
wych w Rzeszowie, dyrekto-
rzy szkół z terenu gminy Du-
kla i dyrektorzy jednostek 
gminnych. Realizatorem filmu 
była TVP Oddział w Rzeszo-
wie. W premierowej projek-
cji wziął udział burmistrz Du-
kli Marek Górak, przewodni-
czący Rady Miejskiej w Dukli 
Andrzej Dziedzic i radni Rady 
Miejskiej, a także ks. prałat Sta-

nisław Siara – proboszcz 
dukielskiej fary, sołtysi z 
terenu gminy Dukla. Tele-
wizję Rzeszów reprezen-
tował dyrektor Oddziału 
Włodzimierz Rudolf, re-
żyser filmu Jacek Sza-
rek, Henryk Nicpoń- gł. 
specjalista ds. promocji 
TVP Rzeszów. Edward 
Marszałek reprezentował 
RDLP w Krośnie. Wszy-
scy uczestnicy promo-
cji otrzymali pamiątkową 
płytę z filmem.

Po projekcji filmu 
wystąpił Zespół Obrzę-
dowo-Śpiewaczy „Sza-
rotka – Duklanie”. Pani 

Halina Cycak – gł. specjalista 
ds. ochrony środowiska Urzędu 
Miejskiego w Dukli - organiza-
tor konkursu i burmistrz Dukli 
Marek Górak wręczyli nagrody 
laureatom VII. Gminnego Kon-
kursu Wiedzy Ekologicznej. 

Premierowa projekcja filmu 
zakończyła się degustacją ja-
dła regionalnego, które przygo-
towały panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Równego. Mogli-
śmy także skosztować miody z 
Pszczelarskiego Gospodarstwa 
Ekologicznego z Niżnej Łąki 
i wędliny z Zakładu Mięsnego 
„Jasiołka” w Dukli.

Dziękuję bardzo wszyst-
kim za zaangażowanie w re-
alizację filmu: mieszkańcom 
gminy Dukla – uczestniczącym 
w filmie, sponsorom: Przedsię-
biorstwu Produkcji Materiałów 
Drogowych w Rzeszowie, To-
warzystwu Ubezpieczeń Wza-

jemnych „TUW” Oddział w 
Krośnie, Krośnieńskim Fabry-
kom Mebli „KRO-FAM”, Fir-
mie „Metalnaft” sp. z o.o., Pol-
skiemu Górnictwu Naftowemu 
i Gazownictwu, Zakładowi Do-
świadczalnemu Instytutu Zoo-
techniki w Odrzechowej, Sta-
cji Narciarskiej Chyrowa-Ski, 
Pszczelarskiemu Gospodar-
stwu Ekologicznemu pp. Marty 
i Krzysztofa Bałonów, Gospo-
darstwu Ekologicznemu „Figa” 
z Mszany Waldemara i Toma-
sza Maziejuków, Zakładowi 
Mięsnemu „Jasiołka” z Dukli. 
Słowa podziękowania kieruję 
do: Muzeum Historycznego- 
Pałac w Dukli, Koła Gospodyń 
Wiejskich z Równego, Zespołu 
Obrzędowo-Śp iewaczego 
„Szarotka-Duklanie” i dyrekto-
rów dukielskich szkół.

Krystyna Boczar-Różewicz

Pełny tekst uchwały na stronie www.dukla.pl
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My z Podkarpacia
W tej rubryce prezentujemy krótko sylwetki, zwierzenia, wynurzenia, opowie-
ści, wspomnienia naszych Czytelników.  
Zapraszamy do ochotniczego zgłaszania się, winni to być ludzie z Podkar-
pacia, z tą ziemią związani urodzeniem, działalnością, zawodem bądź pa-
sją. Otwieramy nasze łamy dla ciekawych życiorysów. Wystarczy zadzwonić i 
umówić się.

ciąg dalszy na str. 9 u

Moim przeznaczeniem była artyleria
Z duklaninem z urodzenia Zbigniewem Pankiem 
rozmawia Krystyna Boczar-Różewicz

Krystyna Różewicz: Jak to się 
stało, że los rzucił Pana do Le-
gionowa?

Zbigniew Panek: To dobre 
pytanie, dziękuję za nie. Bez 
obawy o narcyzm mogę po-
święcić trochę czasu na prze-
gląd swojego życiowego de-
biutu. Zwłaszcza, że o ile wiem, 
nie był on całkiem zwyczajny, 
towarzyszyły mu ekstremalne 
zjawiska. Europę trawiła wo-
jenna pożoga,  a polska ziemia 
od dwóch lat prawie znajdo-
wała się pod okupacją. Po raz 
pierwszy zaistniałem urzędowo 
podczas chrztu. Kościół, para-
fia i wszystko wokół było pol-
skie, ale znajdowało się w ja-
kimś dziwnym tworze nazywa-
nym General gouvernement. 
Nie zwróciłem na to wówczas 
uwagi, bo chwilowo bardziej 
absorbowała mnie sprawa 
imienia. Rodzice chcieli bym 
został Zbigniewem, na co za 
nic nie chciał się zgodzić ksiądz 
proboszcz wywodząc, że to imię 
pogańskie. W końcu zawarto 
kompromis. Ksiądz zgodził się 
na Zbigniewa pod warunkiem, 
że doda mi się imię Jan, abym 
miał chrześcijańskiego pa-
trona. I tak się stało. Do dziś 
mam oba te imiona a świado-
mość, że jestem imiennikiem 
Wielkiego Duklana sprawia mi 
dużą satysfakcję. 
Wojna się skończyła, wróciła 
Polska a ja w wieku siedmiu 
lat rozpocząłem siedemnasto-
letnią z przerwami edukację od 
ówczesnej Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Dukli. Potem było Li-
ceum Ogólnokształcące w Du-
kli. Ukończyłem je w 1959 r.  

z przeciętnymi ocenami ale  
z o wiele większym niż by się 
wydawało ładunkiem wiedzy. 
Zawdzięczam to jak i moje ko-
leżanki i koledzy ówczesnemu 
gronu nauczycielskiemu, które 
nie rozpieszczało nas ocenami, 
ale skutecznie edukowało. Dla 
przykładu wspomnę tu matema-
tyczkę, panią Adamczukową czy 
pana Góreckiego, który wątpił 
czy uda mi się - podobnie jak i 
reszcie klasy – zdać kiedykol-
wiek maturę. Ale jakoś tak nie-
postrzeżenie naładował mi do 
głowy tyle historii, że nie mia-
łem z tym przedmiotem naj-
mniejszych problemów pod-
czas egzaminów wstępnych na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Oczywiście 
zdałem i zostałem przyjęty. Ale 
nie było mi dane być prawni-
kiem, być może nawet wziętym  
i uznanym. Bo moim przezna-
czeniem była Artyleria! Oczy-
wiście Przeciwlotnicza. Nie 
miałem o tym zielonego poję-
cia, ale połączenie wieku po-
borowego z działaniami ów-
czesnej Wojskowej Komendy 
Rejonowej pozwoliło mi to so-
bie uzmysłowić. Pożegnałem 
więc moje sympatyczne kole-
żanki i wspaniałych kolegów  
z podstawówki oraz liceum i 
powędrowałem - jak to mawiał 
swego czasu pan minister Dorn 
- „w kamasze”. Do Oficer-
skiej Szkoły Artylerii Przeciw-
lotniczej w Koszalinie. Tam dla 
urozmaicenia, z braku wów-
czas modnego dziś „bungee” 
skakałem amatorsko ze spado-
chronem. Po trzech latach pro-
mocja oficerska i potem zawo-

dowa służba wojskowa w Mo-
dlinie. Chcieli mnie zabrać do 
siebie komandosi w czerwo-
nych beretach, ale stanowczo 
odmówiłem. Dowiedziałem się 
bowiem, że oni w zimie skaczą 
w kilkumetrowy śnieg na biesz-
czadzkich połoninach i potem 
z żywą kurą pod pachą pieszo, 
na czas, wędrują do Krakowa. 
Brr… To mnie akurat nie nę-
ciło. W Modlinie poznałem uro-
kliwą dziewczynę o fiołkowych 
oczach i ożeniłem się. Wkrótce 
zostałem też ojcem. Syn Jaro-
sław chrzczony był w Dukli. 
Z tego okresu warto też wspo-
mnieć, że przez kilka lat by-
łem dowódcą baterii salwo-
wej. Powoływana była kilka 
razy w roku na rozkaz Ministra 
Obrony Narodowej i z dwu-
dziestu czterech 85mm armat 
przeciwlotniczych naraz, strze-
lała dwadzieścia cztery hono-
rowe salwy artyleryjskie w sto-
licy Polski - Warszawie pod 
ówczesnym Stadionem Dzie-
sięciolecia. Huk był niesamo-
wity. Starsi czytelnicy DPS  
z pewnością te salwy pamię-
tają, gdyż były transmitowane 

w radiu i telewizji. W swoim 
podstawowym, przeciwlotni-
czym fachu też nie zasypiałem 
gruszek w popiele. Dowodzona 
przeze mnie bateria 57mm. ar-
mat przeciwlotniczych zdobyła 
tytuł mistrza Wojska Polskiego 
w II Centralnych Zawodach 
Wojsk OPL w 1971r. Wszystko 
to sprawiało, że bez przyspie-
szeń ale i bez poślizgów, zgod-
nie z pragmatyką awansowa-
łem z czasem na kolejne funk-
cje i stopnie wojskowe. Po po-
myślnym przejściu eliminacji 
okręgowych i zdaniu egzami-
nów wstępnych zostałem skie-
rowany na trzyletnie, stacjo-
narne studia w ówczesnej Aka-
demii Sztabu Generalnego WP 
w Katedrze Wojsk OPL (obec-
nie Akademia Obrony Narodo-
wej). Po ich ukończeniu otrzy-
małem tytuł „ dyplomowany”  
i przydział do Sztabu Warszaw-
skiego Okręgu Wojskowego, 
mieszczącego się wówczas na 
warszawskiej Cytadeli oraz 
służbowe mieszkanie w Le-
gionowie. I tu już zostałem na 
stałe, ze względu na dogodny 
dojazd do Cytadeli. Posiadane 
wykształcenie uzupełniałem 
jeszcze z czasem kursami pody-
plomowymi, miedzy innymi po-
nownie w ASG w Rembertowie. 

K.R.: Interesuje się Pan litera-
turą, pisze wiersze. Od kiedy za-
częło się pisanie?

Zbigniew Panek: Odpowiem, 
że literaturą od zawsze. A przy-
najmniej odkąd pamiętam. Czy-
tałem wszystko co wpadło mi w 
ręce. Rodzice, a zwłaszcza oj-
ciec aprobowali to zaintereso-
wanie, bo poszerzało horyzonty 
myślowe, wzbogacało zasób 
słów i rozwijało elokwencję.  
A wiersze…. chyba jeszcze w li-
ceum zacząłem coś tam wypisy-
wać w pamiętnikach moich ko-
leżanek. Teraz po latach poka-
zują mi je czasem, a ja nie za-
wsze rozpoznaję…..

K.R.: Znam tylko i wyłącznie 
Pana utwory związane z Du-
kielszczyzną. Czy tematyka Pana 
utworów dotyczy tylko tego te-
matu, czy porusza Pan w swojej 
twórczości także inne tematy? 
Jeśli tak to jakie?

Zbigniew Panek: Oczywiście 
nie tylko. Choć przyznaję, że 

tematyka dukielska przeważa. 
Ale nic na to nie poradzę, to 
głos serca. Przecież to kraina 
mojego dzieciństwa i młodo-
ści. Moja kraina…. Nie planuję 
z góry tematu pisania. To przy-
chodzi samo i niekiedy dla mnie 
samego jest niespodzianką. Od 
lat siadam przy klawiaturze 
komputera i czasem ni stąd ni 
zowąd coś piszę w Wordzie lub 
Wordpadzie….. Słowa płyną 
w jakimś naturalnym dla sie-
bie rytmie, zawijają się w rymy, 
palce biegają po klawiszach… 
Czasem impulsem staje się ja-
kieś zdarzenie, coś co mnie w 
jakiś sposób porusza. Kiedyś 
powiedziała Pani, że tworzę 
okazjonalnie. To bardzo trafne 
określenie. Choć może nie od-
daje do końca fenomenu pi-
sania. Dużo czasu poświęci-
łem tematyce rodzinnej. Po-
wstała epopeja „Pan Panek” 
o moim dziadku oraz siostrach 

i braciach ojca. Jeden z kuzy-
nów nazwał ją rodzinnym od-
powiednikiem „Pana Tade-
usza”, co sprawiło, że mało nie 
popękałem z dumy….. Oczywi-
ście nie zapomniałem także o 
moim dziadku, babci i braciach 
mamy. Powstali „Filipowicze”. 
Niekiedy nawiedzają mnie od-
wieczne tematy Czasu i Prze-
mijania. Zdarzają się też prze-
błyski wojskowe, patriotyczne, 
garstka limeryków. Choć w tym 
ostatnim zawsze zachowywa-
łem umiar, bo przy Szymbor-
skiej czy Waligórskim wypada-
łem dość blado….
Nie gardzę również prozą. Przy 
czym mam tu na myśli rodzaj 
literacki a nie proszek mie-
szany z wodą ….. W tej dziedzi-
nie podjąłem szeroko zakrojoną 
pracę nad swoimi wspomnie-
niami dla wnuków. Powstaje 
obecnie tom trzeci i zanosi się 
jeszcze na czwarty. Opraco-

wałem też genealogie rodzin z 
którymi jestem powiązany. Ale 
w sposób pogłębiony, obejmu-
jący również wszystkie odga-
łęzienia żeńskie, mimo wystę-
pującej tu nieraz wielokrotnej 
zmiany nazwisk. Przyjąłem za-
sadę dziedzictwa krwi a nie na-
zwisk. Dzięki temu dzieci płci 
żeńskiej nie wypadają z drzewa 
genealogicznego i nie giną bez-
powrotnie w mroku dziejów… 
Przecież w ich żyłach także pły-
nie krew wspólnych przodków. 
Wydaje mi się to właściwe, choć 
zwielokrotnia pracę przy gene-
alogii. Z drugiej strony pozwala 
precyzyjnie wskazać potomków 
w nawet najbardziej odległym 
od głównego pnia i dziesiątym 
z kolei pokoleniu…..

K.R.: Proszę powiedzieć jakie 
Pan ma jeszcze inne zaintereso-
wania, oprócz szeroko pojętej li-
teratury, poezji?

Zbigniew Panek: Mam, oczy-
wiście, że mam. Dobrze, że nie 
wszystkie naraz, bo można by-
łoby zwariować. A tak po kolei, 
to kiedyś było szukanie skar-
bów, w tym złota w żwirze Du-
kiełki i Jasiołki, Pod koniec 
podstawówki zarzuciłem to bo 
znajdowałem jedynie kacze my-
dło. Równolegle interesowa-
łem się zielarstwem, w aspek-
cie sprzedaży w punkcie skupu 
oczywiście. Bardzo dobrze pła-
cili za wysuszone płatki Jasnoty 
białej. Zbierałem je i z zapa-
łem suszyłem przez całe waka-
cje. Gdy w końcu pozbierałem 
susz z całego strychu to było 
tego dwie papierowe, kilogra-
mowe torby po cukrze. W sku-
pie zważyli i wyszło 9 deko. 
Mało….. Później była filateli-
styka. Dzięki niej miałem w ma-
łym palcu atlas świata i byłem 
na bieżąco w temacie państw  

Miniony Czas zaklęty w fotografiach

Przez lata ludzie zbierają fotografie. Niektóre z nich 
gubią, niektóre niszczą, inne zabierają im do zabawy 
kochane dzieci.... Ale te najcenniejsze, najmilsze, 
tulą do serca i nie oddadzą ich nikomu. Nie przy-
znają się, że mają, nie wypożyczą, bo mogły by iść 
na zatracenie a z nimi te nieraz może i trudne, ale 
cudowne krainy młodości.... To skarby minionego 
Czasu, który zaklęty został w pożółkłych fotogra-
fiach i nie można go już odnaleźć poza nimi.....

***
Minęło wiele lat, pożółkły fotografie
schowane dziś, głęboko w starej szafie
wraz z Czasem który był, lecz dawno temu minął
pozostał w tyle gdzieś, z młodości lat krainą.....

*
Zatrzymał się, pozostał gdzieś daleko
miniony Czas, nie płynie z nami rzeką
godzin i dni, miesięcy w nurcie lat
przystanął tam, gdzie został stary świat....

*
Odnaleźć znów, ten nasz miniony Czas
tęsknoty głos, niekiedy woła w nas
zrywamy się, by szukać dawnych zdarzeń
wyblakłych chwil i niespełnionych marzeń....

*
I znajdujemy je, na fotografiach starych
ukryty skarb, na który rzucił czary
widziany w snach i ciągle żywy w nas
zaklęty w fotografiach już, pozostawiony Czas...

P. Z. Legionowo Czerwiec 2012.
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Żyj zdrowo!
W tej rubryce, piszemy o roli ruchu, aktywnego wypoczynku  

i prawidłowego odżywiania w naszym życiu. Rozmawiamy ze zna-
nymi sportowcami, trenerami, instruktorami, lekarzami, którzy na 
łamach naszego miesięcznika będą chcieli podzielić się swoimi 
doświadczeniami i wiedzą. 

i ich rządów. Szczególnie pole-
cam to hobby słabszym z geo-
grafii. Szybko staną na nogi. 
Potem było trochę numizma-
tyki, ale mało, ze względu na 
bieżące wydatki…. Był też 
sport, ale umiarkowany. Potem 
podróże po świecie, głównie 
teoretycznie, np. przez kartki 
powieści Juliusza Verne’a. Pę-
dziłem śladami pana Fileasa 
Fogga dookoła świata lub za-
nurzałem się w oceanach z ka-
pitanem Nemo…. 
Byłem i nadal jestem gadżecia-
rzem. Bardzo lubię wszelkie no-
winki techniczne. Od lat inte-
resuję się komputerami i zwią-
zaną z tym tematyką. Jeszcze 
niedawno z zapałem tłumaczy-
łem niektóre angielskojęzyczne 
programy komputerowe na ję-
zyk polski i dotąd można je od-
szukać w Internecie w witry-
nach autorów. Oczywiście je-
stem na Facebooku i w Naszej 
Klasie, gdzie zamieszczam cza-
sem jakąś grafikę lub wierszyk. 
Korzystam też z poczty mailo-
wej, która wyparła dawne tele-
gramy a nawet listy. Poza tym 
wszystkim naprawiałem me-
chaniczne zegarki i zegary, 

amatorsko fotografuję, maj-
sterkuję, zajmuję się działką, 
i sam nie wiem czym jeszcze. 
Mówią, że jak ktoś interesuje 
się wszystkim, to tak naprawdę 
niczym. Może i coś w tym jest, 
na pewno generuje to niekiedy 
powierzchowność w podejściu 
do tematu. Ale z drugiej strony 
wielowymiarowość dzisiejszego 
życia i świata a także postęp cy-
wilizacyjny po prostu wymu-
szają wielostronność zaintere-
sowań.

K.R. : Pana plany na przyszłość?

Zbigniew Panek: Plan główny, 
to w możliwie dobrym zdrowiu 
doczekać się dorastania pra-
wnuków. Jest to realne bo naj-
starszy wnuczek obchodził wła-
śnie osiemnastkę. Pozwoli mi 
to też na dysponowanie wystar-
czająco dużym czasem by móc 
dokończyć zaczęte i zrealizo-
wać nowe projekty. Oczywiście 
wykonanie tego planu nie tylko 
ode mnie zależy…. Plan bliższy, 
to wyjazd do rodzin we Fran-
cji. Trzy tygodnie, pięć rodzin  
i ponad sześć tysięcy kilome-
trów samochodem. Później wy-
prawa do Dukli.

K.R.: Dziękuję za rozmowę.

Moim przeznaczeniem była artyleria
u dokończenie ze str. 7 

Na wypadek pożaru
Ćwiczenia ewakuacyjne w przedszkolu 

30 maja 2012 r. o godz. 10.00 w Przedszkolu Gminnym w Du-
kli zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne 
dzieci oraz wszystkich pracowników na wypadek pożaru w pla-
cówce. W ćwiczeniach wzięło udział 96 dzieci, 11 osób personelu 
przedszkola, straż pożarna OSP w Dukli pod dowództwem ko-
mendanta - Wiktora Madeja, Dorota Kurdyła- główny specjali-
sta d.s. BHP oraz Joanna Czaja- higienistka szkolna. Organiza-
torem akcji była Lucyna Gumienny zastępca dyrektora Zespołu 
Szkół nr 1w Dukli.

Uczestnicy ćwiczenia na 
określony sygnał dźwiękowy 
opuścili budynek wyjściami 
ewakuacyjnymi, po czym na-
uczycielki sprawdziły stan po-
szczególnych grup, który był 
zgodny ze stanem dzieci w da-
nym dniu. Akcja opuszcza-
nia budynku trwała ok. 4 mi-
nuty, przebiegała sprawnie i bez 
zakłóceń. Zdyscyplinowanie 
przedszkolaków w prowadzo-
nej ewakuacji przekroczyło naj-
śmielsze oczekiwania. Następ-
nie strażacy dokładnie spraw-
dzili i przeszukali pomieszcze-
nia w celu zlokalizowania źró-
dła ognia - na szczęście były to 
tylko zaplanowane ćwiczenia.

Celem zorganizowanej ak-
cji było utrwalenie właści-
wego zachowania się wszyst-
kich osób, a zwłaszcza dzieci 
w sytuacji bezpośredniego za-
grożenia. Cyklicznie przepro-
wadzane tego typu ćwiczenia 

odgrywają niezmiernie ważną 
rolę społeczną, gdyż oswajają 
dzieci już od najmłodszych lat 
oraz kadrę pedagogiczną i pra-
cowników obsługi z sytuacją, w 
której może zaistnieć koniecz-
ność szybkiego, zorganizowa-
nego i pozbawionego elementu 
paniki opuszczania miejsca za-
bawy, nauki i pracy.

Po ćwiczeniach ewakuacyj-
nych strażacy sprawili przed-
szkolakom wielką frajdę. Po-
kazali sprzęt strażacki, wypo-
sażenie samochodu. Na koniec 
chętne dzieci mogły zasiąść za 
kierownicą wozu strażackiego.

Wszystkim uczestnikom 
ćwiczenia serdecznie dzięku-
jemy i życzymy, żeby tego typu 
akcje stanowiły jedynie ele-
ment ćwiczeń i nie musiały być 
realizowane w sytuacji real-
nego zagrożenia.

Lucyna Gumienny 
Alicja Jaworska

Nordic Walking - dobry 
sposób na zdrowie
Nordic walking – forma rekreacji polegająca na marszach ze specjal-
nymi kijami. Wymyślony został w Finlandii w latach 20. XX wieku, jako 
całoroczny trening dla narciarzy biegowych. W Polsce pierwsze cen-
trum nordic walkingu powstało w Barlinku. W porównaniu do zwyczaj-
nego marszu, nordic walking angażuje stosowanie siły do kijków z obu 
stron (each side), dlatego osoby uprawiające nordic walking w więk-
szym zakresie, choć mniej intensywnie, angażują mięśnie ciała. Mię-
śnie (m.in. klatki piersiowej, tricepsy, bicepsy, ramion i brzucha) są 
również inaczej stymulowane niż w zwykłym marszu. To prowadzi do 
większego ich wzmocnienia niż przy zwyczajnym chodzeniu czy jog-
gingu. Uprawianie Nordic Walking to dobry sposób na:

 Utratę zbędnych kilogramów
Marsz z kijami Nordic Walking 
to sprawdzony i skuteczny spo-
sób na odchudzanie. Angażuje 
nie tylko nogi, lecz także w na-
turalny sposób zmusza do pracy 
całą górną część ciała - ręce, 
ramiona, barki, mięśnie klat-
ki piersiowej oraz kręgosłup. 
W takim marszu czynnie bierze 
udział 90 proc. twojego układu 
mięśniowego. Podczas godziny 
zwykłego spaceru spalisz oko-
ło 280 kalorii. Natomiast ma-
szerując w tym samym tempie 
z kijami, twój wydatek ener-
gii wyniesie ok. 400 kalorii. 
Jeśli będziesz energicznie ma-
szerowała 3-5 razy w tygodniu 
i zastosujesz rozsądną dietę, 
schudniesz 5 kg w ciągu mie-
siąca. Dodatkowa korzyść jest 
taka, że cała sylwetka nabierze 
ładnego, sportowego wyglądu.

 Wzmocnienie mięśni kręgosłupa 
i zmniejszenie bóle pleców
Dokucza ci odcinek lędźwiowy 
kręgosłupa i bolą plecy. Unikasz 
ruchu, by nie sprowokować 
bólu. To błąd. Nordic Walking 
to bardzo bezpieczna dla krę-
gosłupa forma aktywności fi-
zycznej. Zalecana jest nawet 
podczas rehabilitacji. Marsz 
z kijkami nie musi być wyczy-
nem sportowym. Natomiast w 
przeciwieństwie do zwykłego 

spaceru, równomiernie obcią-
ża cały układ mięśniowy, kije 
zaś stanowią dodatkowe zabez-
pieczenie i pozwalają odciążyć 
kręgosłup. Regularnym trenin-
giem można wzmocnić mięśnie 
podtrzymujące kręgosłup. Aby 
to osiągnąć, nie należy pod-
czas marszu „usztywniać” tuło-
wia. Powinien on być rozluźnio-
ny. Dlatego pamiętaj, by każde 
odepchnięcie kijem podkreślać 
skrętem tułowia.
Obniżenie poziomu cholestero-
lu i unormowanie ciśnienia krwi
Podwyższone ciśnienie krwi 
- 140/90 mm Hg i choleste-
rol w górnej granicy normy - 
200 mg/dl alarmują lekarze. 
Maszerując, poprawisz swo-
je wyniki. Optymalne ciśnienie 
krwi to 120/80 mm Hg. Jeśli 
masz wyższe, to sygnał, że po-
winnaś jak najszybciej zmie-
nić swój tryb życia. Za wyso-
kie ciśnienie osłabia serce i 
uszkadza naczynia krwiono-
śne. Maszerując z kijami, zro-
bisz wiele dobrego dla swojego 
układu krążenia. 
Gdy mięśnie pracują (w tym 
wypadku niemal wszystkie), 
krew zaczyna szybciej krążyć. 
Musi dostarczyć im więcej tle-
nu, a wraz z nim substancji 
odżywczych. Naczynia krwio-
nośne rozszerzają się i wów-
czas ciśnienie krwi się regulu-

je. Idąc np. w tempie o prze-
ciętnej intensywności, czy-
li 4-6 km/h, spocisz się. Wraz 
z potem usuniesz z organizmu 
sól i nadmiar wody, co również 
wpływa na obniżenie ciśnienia. 
Ruszając się, spalasz również 
tłuszcz i dzięki temu obniżasz 
„zły” cholesterol. Specjaliści 
twierdzą, że po 10 tyg. ma-
szerowania z kijami, przynaj-
mniej przez 30 minut dziennie, 
na pewno zmienisz na korzyść 
proporcje dobrego (HDL) i złe-
go (LDL) cholesterolu we krwi.

 Zapobiegnie żylakom i rzeźbienie 
mięśni nóg
Masz pracę, która wymaga wie-
lu godzin siedzenia lub stania. 
Wieczorem twoje nogi są „cięż-
kie” i spuchnięte. Marsz z kija-
mi jest polecany przez leka-
rzy wszystkim, którzy prowa-
dzą siedzący tryb życia. To for-
ma aktywności, dzięki której 
można w porę zapobiec żyla-
kom lub opóźnić ich pojawie-
nie się. Krew w żyłach, wbrew 
prawu grawitacji, płynie z dołu 
do góry, czyli do serca. Jest to 
możliwe dzięki systemowi za-
stawek żylnych, które kontro-
lują jej przepływ. Kiedy krew 
płynąca do serca zaczyna się 

cofać, zastawki zamykają się  
i nie dopuszczają, by gromadzi-
ła się i rozpierała żyły. Zastawki 
pracują prawidłowo wtedy, gdy 
dużo chodzisz.

Dotlenianie organizmu oraz rozła-
dowanie napięcia i stresu
Większość dnia spędzasz w za-
mkniętym pomieszczeniu. W  pra- 
cy często towarzyszy ci silny 
stres. Nawet krótki, np. 30-mi-
nutowy marsz pozwoli ci szyb-
ko zregenerować siły. Ale idąc, 
zadbaj o prawidłowy oddech. 
W ten sposób dotlenisz cały or-
ganizm, bo z chwilą rozpoczę-
cia najmniejszego nawet wy-
siłku wzrasta wentylacja płuc. 
Pogłębiony oddech relaksuje  
i rozluźnia zmęczone mięśnie. 
Aby jednak oddech spełnił swo-
je zadanie, najpierw rób głę-
boki wdech nosem, a następ-
nie spokojnie i równomiernie 
wydychaj powietrze ustami. 
Wybierz sobie trasę, która pro-
wadzi przez jakiś zielony teren, 
np. park. Marsz wzdłuż ruchli-
wej jezdni nie będzie korzystny 
dla zdrowia. Jeszcze lepiej się 
zrelaksujesz, maszerując w mi-
łym towarzystwie.

Źródło internet:  
Anna Gumowska

Pierwszy czerwca  
w Mszanie

W niedzielę na zaproszenie sołtysa na trawniku obok Domu 
Ludowego w Mszanie baraszkowało ok. 70 dzieci i młodzieży ze 
wsi. Poczęstunek: kiełbaski – pieczone na ognisku, owoce, napoje 
i słodycze zakupione zostały ze środków Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Wsi Karpackiej „KARPATKA’ z siedzibą w Mszanie. 
Ciasta upiekły mamy. Frajdą było puszczanie baniek mydlanych. 
Maluchy kłębiły się wśród miśków i przytulanek na kocu. Mie-
szane grupy grały w siatkówkę, a obok zawzięcie kopano piłkę. 

red

Święto Rodziców  
w dukielskim przedszkolu
Najważniejszym osobom w życiu dzieci, czyli mamom i tatom po-
święcone były uroczystości zorganizowane z okazji Święta Rodzi-
ców w Przedszkolu w Dukli.

Przedszkolaki chciały podziękować swoim kochanym rodzi-
com, za to, że są, że troszczą się o nie i za to, że kochają je najbar-
dziej na świecie. Wszystkie grupy przedszkolne zaprezentowały 
się w pięknym programie artystycznym. Były wiersze, piosenki, 
skecze, nie zabrakło również tańców. Wszystko przebiegało w mi-
łej, uroczystej atmosferze, gdzie nie brak było śmiechu i radości. 
Rodzice otrzymali wykonane przez dzieci upominki - były życze-
nia, kwiaty i buziaki. Po tak wspaniałych występach na twarzach 
rodziców zauważyć można było tylko jedno – wzruszenie, radość 
i dumę ze swoich pociech.

Alicja Jaworska
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Pierwsze miejsce  
dla Wietrznianek
10 czerwca br. odbyły się w Dębicy XIII Ogólnopolskie Konfrontacje Ka-
pel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych. Uczestnicy zaprezentowali pu-
bliczności nie tylko tradycyjny śpiew, muzykę i taniec, ale także ubiór, 
inscenizacje zwyczajów, instrumenty i rekwizyty. Organizatorami kon-
frontacji byli Miejski Ośrodek Kultury i Dębickie Towarzystwo Muzyczno 
– Śpiewacze. 

Zespół Śpiewaczy Wietrznianki wziął udział w konfrontacjach 
zajmując 1. miejsce w kategorii: zespół śpiewaczy z udziałem in-
strumentów muzycznych. Wietrzniankom gratulujemy!

kbr

Dorobek kulturalny szkół
14 czerwca br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Dukli odbył się Konkurs Dorobku Kulturalnego Szkół 
Gminy Dukla. W konkursie udział wzięły szkoły podstawowe 
z: Głojsc, Jasionki, Tylawy, Wietrzna i Dukli, a także gimnazja 
z Równego, Jasionki i Dukli. Komisja w składzie: Dorota Świ-
stak - przewodnicząca, Danuta Szczurek, Norbert Uliasz, Małgo-
rzata Walaszczyk – Faryj po obejrzeniu i wysłuchaniu prezentacji 
postanowiła przyznać następujące miejsca:

Kat. Szkoła Podstawowa
1. miejsce - Szkoła Podstawowa w Dukli ,,Wiosenna Łąka”, 2. 
Szkoła Podstawowa w Jasionce ,,Z krainy Baśni, 3. Szkoła Pod-
stawowa w Głojscach ,,Rodzinka na 102” i Szkoła Podstawowa 
w Wietrznie ,,Wspomnienie Dnia Babci I Dziadka”, wyróżnienie 
Szkoła Podstawowa w Tylawa ,,Śpiewamy i przedstawiamy wier-
sze Jana Brzechwy”

Kat. Gimnazjum
2. miejsce Gimnazjum Równe ,,W kolorowym Świecie Baśni”, 3. 
Gimnazjum Dukla ,,Widowisko słowno-muzyczne”, wyróżnienie 
Gimnazjum w Jasionce.

Norbert Uliasz

Podsumowanie innowacyjnego programu nauczania 
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych „INTERBLOK” 

w ZS nr 2 w Dukli

W parze ze zbliżającym się za-
kończeniem roku szkolnego, 
dobiega końca realizacja inter-
dyscyplinarnego programu na-
uczania blokowego INTERBLOK 
w ZS nr 2 w Dukli. 
Uczniowie uczestniczyli w co-
tygodniowych dwugodzinnych 
zajęciach blokowych o charak-
terze eksperymentalnym, ba-
dawczym i projektowym, któ-
re odbywały się od 15 września 
2011r. Nowatorstwo programu 
polegało na stopniowym roz-
wijaniu umiejętności uczniów. 
Zaczynali oni od pracy własnej 
nad problemem wg instrukcji i 
przy pomocy opiekuna. Na ko-
lejnym etapie, samodzielnie 
rozwiązywali postawione przed 
nimi zadania, a ostatecznie 
niektórzy stali się konstrukto-
rami – twórcami własnego pro-
jektu. 
Z założenia program miał ukie-
runkować młodzież gimna-
zjalną na rozwój umiejętno-
ści praktycznych i twórczego 
myślenia oraz zainteresować 
uczniów takimi przedmiotami 
jak: chemia, biologia, fizyka, 
geografia, matematyka, infor-
matyka. 
Na podstawie wypowiedzi 
uczniów i opinii prowadzących 
zajęcia można stwierdzić, że 
cele programu zostały osią-
gnięte. Wielu uczniów podnio-
sło swoje kompetencje w za-
kresie przedmiotów matema-
tyczno przyrodniczych. Sporo 
spośród nich zainteresowało się 
metodą eksperymentu.

Ważnym aspektem tego pro-
gramu było również naucze-
nie uczniów ekonomicznego re-
alizowania przedsięwzięć. Na 
każdych zajęciach blokowych 
występowały elementy przed-
siębiorczości. Umożliwiano 
uczniom tworzenie i analizo-
wanie kosztorysu prowadzone-
go eksperymentu oraz uczest-
nictwo w grze ekonomicznej.
Z młodzieżą w ramach progra-
mu pracowało 12 nauczycieli. 
W programie uczestniczyło 69 
uczniów z klas pierwszych gim-
nazjum oraz 20 uczniów z klas 
drugich. 
Nasza szkoła, jako jedna z 
nielicznych w kraju znalazła 
się wśród szkół testujących 
program. 
Każdy uczeń uczestniczący w 
programie otrzymał pamiątko-
wy certyfikat. Natomiast na-
uczyciele prowadzący zajęcia i 
dyrekcja podziękowania.
Realizatorem projek-
tu jest Samodzielne Koło 
Terenowe nr 64 Społecznego 
Towarzystwa Oświatowego w 
Krakowie w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej. 
Kierownikiem projektu jest 
prof. dr hab. Wojciech Kwiatek 
z Krakowskiego Instytutu Fizyki 
Jądrowej Polskiej Akademii 
Nauk.

koordynator programu  
Arkadiusz Twardzik

Lecą lata lecą,  
jak te liście z drzew

(1982-2012)
Rozdzwoniły się nowe dzwony w kościele oznajmiając, że 30 

lat temu do parafii pw. św. Marii Magdaleny w Dukli przybył 
nowy ksiądz proboszcz dr Stanisław Siara.

Szanowny księże Jubilacie już tyle lat udzielasz nam parafia-
nom dukielskim kapłańskiej posługi. Pracy w naszej parafii mia-
łeś wiele i dalej też ją znajdujesz. Prowadzisz akcję Katolicką, 
Grupę Charytatywną „Caritas”. Miałeś szczęście, gdyż podczas 
Twojego pobytu w Dukli po długich staraniach kanonizowano w 
Krośnie błogosławionego Jana z Dukli. Byłeś mocno zaangażo-
wany w przygotowanie pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II 
do Krosna i Dukli. Za tę pracę w 1997 roku Gmina Dukla uhono-
rowała Cię medalem „Zasłużony dla Dukielszczyzny”.

Za Twoją pracę my parafianie dziękujemy Tobie Szanowny 
Jubilacie, życząc długich lat w zdrowiu i zadowoleniu. Przede 
wszystkim dużo łask i pomocy Bożej potrzebnych do wykonywa-
nia prac Tobie powierzonych.

Szczęść Boże.
Wdzięczni Parafianie



Dukla.plstr. 12  nr 7/2012 Dukla.plnr 255  str. 13  

XX Jubileuszowy Koncert laureatów PiosenKi religiJneJKto śpiewa, ten dwa razy się modli
Koncert finalistów XX Jubileuszowego Przeglądu Piosenki Religijnej

W niedzielne popołudnie 27 
maja br. w klasztorze OO. Ber-
nardynów odbył się uroczy-
sty koncert finalistów XX Ju-
bileuszowego Przeglądu Pio-
senki Religijnej oraz wręcze-
nie nagród dla laureatów Kon-
kursu Recytatorskiego Poezji 
i Prozy o tematyce religijnej. 

Na koncert przybyli zapro-
szeni goście m.in. burmistrz 
Dukli Marek Górak z małżonką 
i p. Grażyna Ostrowska kie-
rownik Wydziału Kultury Sta-
rostwa Powiatowego w Kro-
śnie. Po koncercie finaliści do-
wiedzieli się jak komisja kon-
kursowa rozdysponowała miej-
sca na podium i wyróżnienia. 
Wszyscy otrzymali pamiąt-

kowe dyplomy i statuetki. Na-
grody wręczali o. kustosz Mi-
cheasz Okoński i burmistrz 
Marek Górak. 

Ośrodek Kultury dziękuje 
o. kustoszowi Micheaszowi 
za miłe przyjęcie i owocną 
współpracę.

Nagrodzeni w XX Jubileuszowym 
Przeglądzie Piosenki Religijnej:

KAT. I 
1m. Nikola Stanek – Dukla, 2m. 
Daria Rajchel – Dukla

KAT. II
1m. - Karol Wajs – Dukla, 2m. 
- Aleksandra Krowicka – Dukla, 
3m. - Krzysztof Bogaczyk 
- Równe 

KAT. III
1m. - Weronika Wnęk – Równe, 

2m. - Julia i Laura Woźniak 
– Głojsce i Kinga Wróbel – 
Jasionka, 3m – Kamila Kula 
– Jasionka,
Wyróżnienia: Aleksandra 
Dyszkowska – Dukla, Patrycja 
Marszał – Glojsce, Sebastian 
Dubiel – Głojsce 

KAT. IV 
1m. - Klaudia Dereniowska 
– Dukla i Zespół „Iskra” - 
Jasionka, 2m. - Sylwia Kula – 
Jasionka i Natalia Zbiegień – 
Równe, 3m. - Arleta Urbańska 
- Iwla 
Wyróżnienie: Barbara Głód 
- Jasionka 

KAT. V 
1m. – Diana Dereniowska 
– Dukla i Gabriela Matyka – 
Dukla, 2m. - Anna Witek – ŚDS
GRAND PRIX - Dziewczęcy ze-

W hołdzie  
bł. Janowi Pawłowi II
XIII Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych

10 czerwca br. w kościele Ojców Bernardynów w Dukli na 
trzynastym Międzynarodowym Przeglądzie Chórów Kościelnych 
i Cerkiewnych zgromadzili się przedstawiciele Gminy Dukla, 
Starostwa Powiatowego w Krośnie, radni, burmistrzowie, wójto-
wie, mieszkańcy gminy i powiatu. Wystąpiło sześć chórów z po-
wiatu krośnieńskiego, Słowacji i Węgier w hołdzie błogosławio-
nemu Janowi Pawłowi II. Koncert to wyraz podziękowania za 
wyniesienie na ołtarze naszego największego z Wielkich Pola-
ków i uczczenie 15. rocznicy Jego pobytu w Dukli i w Krośnie.  
A wszystko to stało się możliwe za sprawą naszego rodaka  
św. Jana z Dukli.

Motywem przewodnim tej 
uroczystości dziękczynnej była 
prezentacja multimedialna po-
święcona pielgrzymkom do oj-
czyzny Jana Pawła II. Występy 
chórów przeplatane były cyta-
tami Ojca Świętego z wizyt w 
różnych miastach w czasie ko-
lejnych pielgrzymek, począw-
szy od 1979 roku, aż do 2002. 

Przegląd chórów rozpoczął 
i zakończył zespół wokalny 
z Ośrodka Kultury w Dukli 
„Acola” zdobywca Grand Prix 
XX Jubileuszowej edycji Prze-
glądu Piosenki Religijnej. Ko-
lejno wystąpiły chóry: „Can-
tate” z Iwonicza, który od po-
czątku bierze udział w przeglą-
dzie, jego dyrygentem i kierow-
nikiem artystycznym jest ks. 
dziekan Kazimierz Piotrowski, 
a kierownikiem Stanisław Ke-
nar. Następnie wystąpił Chór 
„Karmel” ze Stropkova. Chór 
ma w swoim repertuarze blisko 
100 utworów. Śpiewa głównie 
pieśni kościelne, a także naro-
dowe i ludowe. Dyrygentem 
jest Andrej Nabożny. Dukiel-
ska publiczność po raz pierw-
szy miała okazję wysłuchać 
chóru „Koloryt” z Rymanowa, 
działającym od tego roku przy 
Ośrodku Kultury, którego dy-

rygentem jest Maria Savely-
eva, chóru „Harmonia” z Bu-
dapesztu, którego dyrygentem 
jest Tothne Mozer Annama-
ria, chóru „Kameralnego” z Ja-
ślisk, którego założycielką i dy-
rygentem jest Edyta Wilczek, a 
chór działa od 2010 roku. Jako 
ostatni wystąpił Chór „Chorus” 
z Korczyny. W przeglądzie bie-
rze udział od początku. Dyry-
gentem jest Stanisław Szostak, 
a kierownikiem Stanisław Ro-
man. W tym roku chór obcho-
dzi 75.rocznicę powstania.

Gospodarze spotkania bur-
mistrz Dukli Marek Górak, 
wicestarosta krośnieński An-
drzej Guzik i o. gwardian du-
kielskiego klasztoru Miche-
asz Okoński podziękowali 
wszystkim uczestnikom prze-
glądu składając na ręce dyry-
gentów pamiątkowe grawer-
tony i kwiaty. Całą uroczy-
stość prowadziła pani Grażyna 
Ostrowska ze starostwa powia-
towego. Tradycyjnie na zakoń-
czenie wszystkie chóry wraz 
z publicznością zaśpiewały 
„Barkę”, ulubioną pieśń Ojca 
Świętego bł. Jana Pawła II.

Krystyna Boczar-Różewicz

Na XX Jubileuszowym Koncercie Piosenki Religijnej w kościele  
oo. Bernardynów w Dukli Zespół wokalny „Acola” - Grand Prix Przeglądu.

Nikola Stanek z Dukli - 1. miejsce kat.I

Karol Wajs z Dukli - 1. miejsce kat. II

Kinga Wróbel z Jasionki - 2. miejsce kat. III

spół wokalny z OK w Dukli 
„Acola”.

Nagrodzeni w Konkursie Poezji i 
Prozy o Tematyce Religijnej

KAT. I
1m. - Kornelia Sysak – Dukla

KAT. II
wyróżnienie - Gabriela 
Szczurek - Dukla

KAT. III
1m. - Bartosz Ryczak – 
Wietrzno, 2m. - Weronika 
Cabaj – Łęki Dukielskie, 3m. - 
Karolina Misiak - Jasionka 
Wyróżnieni: Ilona Salwa – 
Tylawa, Klaudia Woźniak 
- Głojsce 

KAT. IV
1m. - Klaudia Łajdanowicz 
– Łęki Dukielskie, 2m. - 
Aleksandra Jaracz - Wietrzno, 
3m. - Anna Kordyś - Tylawa

KAT. V
1m. - Wiesław Książkiewicz 
– ŚDS

Norbert Uliasz

Fot. kbr
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W hołdzie bł. Janowi Pawłowi II

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek

Prezes Stanisław Bauer przekazuje sztandar Pocztowi Sztandarowemu. Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa odbierają: (od lewej) Jan Bauer,  
Bazyli Holuta, Michał Piela.

Chór „Cantate” z Iwonicza z dyrygentem ks. Kazimierzem Piotrowskim.

Jubileusz 15.lecia
W niedzielę, 10 czerwca 2012 roku w sanktuarium św. Jana z Dukli  
w Dukli przeżywaliśmy Jubileusz 15-lecia kanonizacji naszego Patrona 
i pobytu Jana Pawła II w naszym mieście i klasztorze. 

Bogu na chwałę, 
ludziom na ratunek
Obchody 65. rocznicy powstania OSP w Tylawie

Ks. Janusz Dudziak święci nowy sztandar.

Wspólne dziękczynienie 
rozpoczęło się na placu przed 
kościołem o godz. 10.00, a na-
stępnie o godz. 10.30 – uroczy-
sta Eucharystia, której prze-
wodniczył ks. biskup Marian 
Rojek. W koncelebrze uczest-
niczyło wielu księży diecezjal-
nych (archidiecezja przemyska 
i diecezja rzeszowska) oraz za-
konnych, przybyli także gwar-
diani, którzy w latach poprzed-
nich byli kustoszami relikwii 
św. Jana z Dukli, a także klerycy 
Wyższego Seminarium Du-
chownego w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej i Nowicjusze z Le-
żajska. We mszy świętej wzięła 
udział liczna grupa mieszkań-
ców Dukli, okolicznych miej-

scowości oraz pielgrzymów  
z różnych stron Polski; Lublina 
(COZL im. św. Jana z Dukli), 
Zakopanego, Radomia, Piotr-
kowa Trybunalskiego, Opa-
towa, Aleksandrowa Łódz-
kiego, Krakowa, Kalwarii Ze-
brzydowskiej, Tarnowa, Jaro-
sławia, Leżajska, Sanoka, So-
kołowa. Nie zabrakło grup apo-
stolskich: Franciszkański Za-
kon Świecki, Żywy Różaniec, 
Towarzystwo św. Jana z Du-
kli, Parafialny Oddział Ak-
cji Katolickiej, schola, Litur-
giczna Służba Ołtarza. Do Pa-
trona naszej Ojczyzny przybyły 
także władze samorządowe na-
szego miasta, gminy, powiatu  
i województwa, strażacy, dy-

rektorzy dukielskich szkół, 
poczty sztandarowe COZL oraz 
dukielskiego LO.

Przed uroczystością zespół 
Szarotki koncertował o św. Ja-
nie z Dukli. Występ został na-
grodzony gromkimi brawami. 

Na początku Eucharystii o. 
Micheasz Okoński OFM, ku-
stosz sanktuarium, przywitał 
serdecznie wszystkich przy-
byłych i zaprosił do wspól-
nej modlitwy, przypomniał też 
słowa Ojca Świętego wypowie-
dziane na placu przed klaszto-
rem z dnia 9 czerwca 1997 roku 
, Bracia i Siostry często na-
wiedzajcie to miejsce ono jest 
wielkim skarbem tej ziemi. Bi-
skup Marian Rojek w słowie 
Bożym mówił o coraz więk-
szej trosce o przyszłość czło-
wieka, o braku pracy, trudnej 
sytuacji ekonomicznej, poczu-
ciu krzywdy. Święty Jan z Du-
kli, tu urodzony, tu odkrywa-
jący swoje franciszkańskie po-
wołanie do tego by naśladować 

Chrystusa. W niedalekiej Pu-
stelni, wzrastający w świętości, 
posługujący jako spowiednik  
i duchowy kierownik, podobnie 
jak Apostoł Paweł wiedział jak 
przytłaczający może być cię-
żar ludzkiego życia, co z czło-
wiekiem może uczynić brak na-
dziei. Tajemnica głębokiej mo-
dlitwy rozświetli również drogę 
poprzez to co boleśnie przeży-
wamy – powiedział ksiądz bi-
skup Marian Rojek. Na zakoń-
czenie uroczystości o. Jarosław 
Kania OFM prowincjał Bernar-
dynów podziękował wszyst-
kim zebranym za wspólną mo-
dlitwę, a kustosz sanktuarium 
wręczył okolicznościowe me-
dale upamiętniające przeży-
wany jubileusz.

Święty Jan z Dukli – jak to 
nieraz już w historii bywało – 
zapewnił pogodę na tę piękną 
uroczystość.

Stanisław Kalita

3 czerwca 2012 roku od-
były się obchody 65. rocznicy 
powstania Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Tylawie oraz po-
święcenia i nadania jej sztan-
daru, ufundowanego przez 
mieszkańców wsi. Poświęcenia 
dokonał podczas mszy świę-
tej w kościele parafialnym ks. 
proboszcz Janusz Dudziak. Akt 
nadania sztandaru i odznacze-
nia srebrnym medalem Za Za-
sługi Dla Pożarnictwa odczytał 
prezes ZOP ZOSP RP w Kro-
śnie dh Jan Kilar, natomiast 
przekazania dokonał czło-
nek prezydium Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego ZOSP 
RP w Rzeszowie dh Tadeusz 
Sieniawski w asyście prezesa 
dh Jana Kilara, zastępcy Na-
czelnika Wydziału Kwatermi-
strzowskiego KM PSP w Kro-
śnie bryg. Roberta Niepokoja 

oraz burmistrza Dukli Marka 
Góraka. 

W skład pocztu flagowego 
wchodzili druhowie: Kry-
stian Bauer, Piotr Jurowski 
– flagowy pocztu, Michał Hry-
nenko. W skład pocztu sztan-
darowego wchodzili druhowie: 
Adam Bauer, Tomasz Fijał-
kowski – sztandarowy pocztu, 
Damian Frankiewicz. 

W uroczystościach wzięli 
udział min.: pułkownik pożar-
nictwa w stanie spoczynku Ta-
deusz Kubit, burmistrz Dukli 
Marek Górak, wiceburmistrz 
Dukli Andrzej Bytnar, prezes 
ZOP ZOSP dh Jan Kilar, czło-
nek prezydium ZOW ZOSP w 
Rzeszowie dh Tadeusz Sie-
niawski, prezes Zarządu Miej-
sko-Gminnego OSP RP w Du-
kli Andrzej Ukleja, komen-
dant gminny OSP RP w Du-

kli Wiktor Madej 
i wielu innych gości. 
Przybyły także na 
uroczystość poczty 
sztandarowe z OSP 
w: Iwli, Dukli, Rów-
nem, Wietrznie, Łę-
kach Dukielskich, 
Lubatowej oraz ze 
Słowcji-DHZ Vyšný 
Mirošov. Orkiestra 
Dęta z OSP w Lu-
batowej pod batutą 
pani Magdy uświet-
niła uroczystość  
w Tylawie.

Druh Jarosław 
Zima przybliżył ze-
branym na uroczy-
stości 65. letnią hi-
storię Ochotni-
czej Straży Pożar-
nej w Tylawie. Po-
czątki ochrony przeciwpoża-
rowej w Tylawie zaczęły się w 
1946 r. Założycielami straży 
byli: Stanisław Bal, Jan Kowal-
ski, Bazyli Holuta, Jan Bauer, 
Aleksander Sporek, Sławomir 
Pyrtko. Pierwszym prezesem 
został Stanisław Bal, a pierw-
szym naczelnikiem Jan Ko-
walski. W roku 1948 jednostka 
otrzymała konny wóz stra-

żacki wraz z wężami, w roku 
1951 pierwszą pompę M-200,  
a w 1954 r. pompę M-800.  
W lutym 1952 r. kurs motor-
niczego ukończył jako pierw-
szy Jan Holuta w Wojewódzkiej 
Szkole Pożarnictwa w Roźwie-
nicy. W 1950 r. wybudowano 
remizę, w której znajdował się 
wóz konny i podstawowy sprzęt 

ciąg dalszy na str. 17 u
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ciąg dalszy na str. 18 u

gaśniczy – powiedział o początkach OSP w Tylawie druh Jaro-
sław Zima.

Tak doniosła uroczystość była okazją nadania odznaczeń i wy-
różnień dla najbardziej zasłużonych dla pożarnictwa w Tylawie.
Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa: Jan Bauer, Ba-

zyli Holuta, Michał Piela, Władysław Szczerba.
Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa: Jan Buriak, 

Józef Michalak, Zygmunt Sysak, Janusz Król, Czesław Delimata.
Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa: Adam 

Bauer, Łukasz Bauer, Krystian Bauer, Mariusz Bąk, Tomasz Fi-
jałkowski, Damian Frankiewicz, Adrian Godek, Piotr Jurowski, 
Marek Koczwara, Dariusz Michalak, Grzegorz Ryszko, Jarosław 
Zima, Aleksander Kosior, Milan Liga.

Złotą odznaką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: Damian 
Bauer.

Srebrną odznaką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: Paweł 
Sysak, Kamil Malczewski.

Brązową odznaką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: Kamila 
Barnaś, Łukasz Barnaś Konrad Fijałkowski, Konrad Zima, Nor-
bert Sudia, Artur Frankiewicz, Mateusz Mrówka.

Dyplom Honorowy otrzymali: Władysław Pilip, Jan Kowalski, 
Stefan Buriak, jednostka straży ze Słowacji-DHZ Vyšný Mi-
rošov

List Pochwalny otrzymali: Jolanta Bauer, Justyna Frankiewicz, 
Michał Bauer, Tomasz Sysak, Łukasz Król, Rafał Bukowczyk, 
Mateusz Bukowczyk, Paweł Wilk, Michał Hryneńko.

Prezes OSP w Tylawie Stanisław Bauer podziękował gościom 
za wzięcie udziału w uroczystośi 65. lecia, a strażakom i miesz-
kańcom za pomoc w jej organizacji. Przyznać trzeba, że organi-
zacja uroczystości była perfekcyjna, tylko gratulować prezesowi, 
strażakom i mieszkańcom Tylawy. Gratuluję.

Krystyna Boczar-Różewicz

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek
u dokończenie ze str. 15 

Kursy w Łękach Dukielskich
Od 11 stycznia, do końca maja trwały w Łękach Dukielskich kursy tańca nowocze-
snego i plastyki. Rozpoczęła je rekordowa, bo blisko 70. osobowa grupa dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Jak to zwykle bywa, do końca dotrwało niespełna jedna trzecia, 
co i tak jest ogromnym sukcesem. 

w sali widowiskowej, gdzie jest 
zdecydowanie więcej miejsca 
do „rozwinięcia skrzydeł” ta-
necznych.

Drugim kursem był kurs 
plastyczny, prowadzony przez 
stażystkę OK w Dukli, instruk-
torkę plastyki p Alicję Jakiełę. 
I tu również na początkowe 
zajęcia „ruszyła” spora grupa 
pań, jednak po krótkim cza-
sie skład kursantek uległ zmia-
nie; do grupy wytrwałych pań 
dołączyła grupa dzieci i mło-
dzieży. Równolegle z kursem 
tańca, w pomieszczeniu Mu-
zeum Wsi trwała żmudna praca 
plastyczna, z której „wyra-
stały” piękne kwiaty. Czego tu 
nie było! Słoneczniki, malwy, 
maki, żonkile, krokusy, cesar-

ska korona, lilie, georginie, cy-
klameny. Same piękności! A to 
wszystko wyczarowane jedynie 
z bibuły i krepiny. Całe piękno 
mogliśmy podziwiać na zakoń-
czenie kursu, gdy panie zrobiły 
wystawę swoich prac. Imponu-
jąca! Można je podziwiać na 
zdjęciach. 

Nasza współpraca, jak wi-
dać, przynosi wymierne owoce 
w naszej miejscowości i gmi-
nie. Nieformalna jeszcze filia 
dukielskiego Ośrodka Kultury 
w Łękach Dukielskich nabiera 
coraz realniejszych kształ-
tów. Bo wspólnych pomysłów, 
ale też obopólnej woli pracy  
i współpracy nam nie brakuje.  
I oby to było trwałe.

Henryk Kyc

Efektem kursów jest za-
planowana wystawa tych prac 
podczas VIII edycji Spotkań 
Folklorystycznych 22 lipca. 
a z drugiej założenie Gmin-
nego Zespołu Tańca Nowo-
czesnego. Widząc wielkie za-
interesowanie i postępy w na-
uce tańca, Ośrodek Kultury 
oraz zarząd Stowarzyszenia 
podjęli starania w celu uszy-
cia strojów dla 7 par. 

To było niezapomniane 
doświadczenie

niecierpliwością oczekiwa-
liśmy spektaklu „Alicja w kra-
inie czarów” przygotowanym 
przez Dział Edukacji Opery 
Narodowej. W postaci wcielili 
się studenci, którzy przez cały 
rok bardzo intensywnie praco-
wali nad techniką i umiejętno-
ściami ruchowymi i aktorskimi. 
Spektakl był widowiskiem cał-
kowicie tanecznym, przygoto-
wanym z wielkim rozmachem. 
Prowadził nasze myśli i wy-
obraźnię w stronę cudownej 
krainy, w której postaci deli-
katnie unosiły się w powietrzu. 
Wyszliśmy z sali z niedosy-
tem. Po spektaklu jeszcze tylko 
kilka pamiątkowych zdjęć z ak-
torami i wyruszyliśmy w drogę 
powrotną do Milanówka. Za-
szczyceni gościnnością za-
równo Filharmonii Narodowej 
jak i Teatru Wielkiego, czeka-
liśmy z niecierpliwością ponie-
działku, kiedy to mieliśmy spo-
tkanie w TR Warszawa – w te-

Pozostaje wierzyć, że bę-
dzie to początek wielu wspa-
niałych układów, tańców i wy-
stępów naszych dzieci i mło-
dzieży, który przysporzy nam 
wszystkim wiele radości i bę-
dzie sławił naszą Dukielszczy-
znę w Polsce i poza jej grani-
cami. Tancerze ćwiczyli w sali 
Stowarzyszenia, a od czerwca 
zajęcia będą się odbywały  

Dzięki pomocy życzliwych ludzi 
i instytucji grupa pasjonatów 
sztuki teatralnej z Zawadki Ry-
manowskiej miała okazję i nie-
bywałą przyjemność przebywać 
w ciekawych warszawskich in-
stytucjach teatralnych i kulturo-
wych. Zdobyta wiedza i wrażenia 
są niesamowite.

Wyruszyliśmy busem 1 czer- 
wca po południu, by wieczo-
rem być w Milanówku – doce-
lowym miejscu naszego noc-
legu podczas całego pobytu w 
Warszawie. W świetnych hu-
morach dotarliśmy na miejsce 
po godzinie 22, ale zanim nieco 

rozpakowaliśmy się, poszliśmy 
spać koło północy. Zalety wy-
cieczek! 

Prawdziwa praca nad osią-
gnięciem celu zaczęła się w so-
botę, 2 czerwca. W tym dniu 
całą uwagę skoncentrowaliśmy 
na Instytucie Teatralnym – in-
stytucji, która zajmuje się ob-
serwowaniem i badaniem zja-
wisk teatralnych w Polsce oraz 
wspieraniem działań na rzecz 
upowszechniania teatru. O ca-
łym ogromnie pracy perso-
nelu Instytutu opowiedziała 
nam pani Justyna Sobczyk. Za-
chęciła nas także do nadesła-
nia do archiwum naszych ma-
teriałów ze spektakli zrealizo-

wanych w Zawadce. W kom-
petencji bowiem Instytutu Te-
atralnego jest także gromadze-
nie wszelkich informacji i zapi-
sów na temat każdej działalno-
ści scenicznej, także tej drob-
nej, lokalnej i nieformalnej. Po 
obszernym wprowadzeniu w 
działalność gospodarzy, któ-
rzy gościli nas w sobotę, prze-
szliśmy do sali teatralnej, aby 
uczestniczyć w warsztatach 
umiejętności aktorskich, które 
poprowadziła dla nas Barbara 
Songin. Dla nas, entuzjastów 
tej sztuki, było to jedno z naj-
lepszych doświadczeń. Umie-
jętności otwartości scenicznej, 
dystansu, przechodzenia z au-
tentycznego „ja” do „ja” wy-
kreowanego przez twórcę i re-
żysera – to wszystko wzboga-
ciło naszą wiedzę i na pewno 
przyczyni się do bardziej zbli-
żonego do teatru naszego ar-
tystycznego działania. Ponie-
waż zajęcia były dość wyczer-
pujące, udaliśmy się podziwiać 

Pałac na Wodzie i odpoczy-
wać we wspaniałym ogrodzie 
przypałacowym. Na zakończe-
nie dnia w ogrodzie przy domu 
w Milanówku zapaliliśmy 
ognisko i piekliśmy kiełbasę,  
w którą obficie nas wyposażył 
dukielski zakład mięsny „Ja-
siołka”. Deszcz na całe szczę-
ście zaczął padać, kiedy kola-
cja w plenerze dobiegała końca. 

Niedzielę rozpoczęliśmy 
mszą św. w kościele oo. Domi-
nikanów na Nowym Mieście 
skąd przejechaliśmy do Filhar-
monii Narodowej na koncert 
muzyki tradycyjnej pt. „Cztery 
mile za Warszawą”, który od-
był się w Sali Kameralnej. Na 
miano najciekawszych i naj-
piękniej brzmiących instru-
mentów wg naszej grupy zasłu-
żył sobie ksylofon o harmonij-
nym, uspokajającym brzmie-
niu. Po koncercie udaliśmy się 
do kolejnej istotnej narodo-
wej instytucji – Teatru Wiel-
kiego, gdzie z prawdziwą 

atrze, którego spektakle znamy 
z nagrań, jakie dostarczyła nam 
ta instytucja. 

Zatem w poniedziałek mie-
liśmy przyjemność odwiedzić 
TR Warszawa. Tam pani Anna 
Rochowska szczegółowo opo-
wiedziała o pracy teatralnej i 
pokazała nam całe zaplecze, ja-
kiego potrzeba do obsługi tech-
nicznej ogromnych przedsię-
wzięć teatralnych. Odwiedzili-
śmy garderoby: męską i dam-
ską, ale najwięcej emocji bu-
dziła właśnie męska garde-
roba, gdzie na potrzeby jed-
nego ze spektakli było przygo-
towanych pięć sukni ślubnych, 
w które panowie - aktorzy mieli 
się przebierać. Byliśmy cie-
kawi, jak wygląda głowa Mak-
beta – rekwizyt z oglądanego 
przez nas wcześniej spektaklu. 
Niestety leżała ona już spako-
wana i przygotowana na wyjazd 
do Edynburga, gdzie TR War-
szawa miał wystąpić lada dzień. 

Zobaczywszy skompliko-
wane zaplecze teatralne, opu-
ściliśmy TR Warszawa pozo-
stając pod wielkim wrażeniem 
ogromu sprzętu i zapewne spo-
rej ilości personelu niezbęd-
nego w teatralnej pracy, a prze-
cież nie widocznego z perspek-
tywy widowni. 

Z Warszawy udaliśmy się 
do Lublina, gdzie po Bramie 
Grodzkiej oprowadził nas Wi-
told Dąbrowski, twórca - aktor 
Teatru N.N. Brama to miejsce 
wyjątkowe. Jej zadaniem jest 
strzec pamięci o dawnym Lu-
blinie, także tym żydowskim, 
po którym nie został ślad. Jedy-
nym co pozostało jest pamięć. 
Pracownicy Bramy dbają wła-
śnie o zbieranie i przekazywa-
nie historii o dawnym, minio-
nym świecie. Na koniec spo-
tkania, obejrzeliśmy spektakl 
„Opowieści z Bramy” w wyko-
naniu Witolda Dąbrowskiego. 
Teatr NN to teatr minimalny, 

bliski sztuce opowieści. Je-
den aktor i krzesło okazują się 
wystarczający by zaistniał wy-
kreowany świat, by widz mógł 
uczestniczyć w odrębnej te-
atralnej rzeczywistości. Pozo-
stawało to w ciekawym kontra-
ście do naszych doświadczeń  
z Teatru Wielkiego, czy TR 
Warszawa. Okazało się także, 
że teatr może być nie tylko czy-
sto artystycznym przedsięwzię-
ciem, ale - jak w przypadku 
Bramy Grodzkiej – służyć oży-
wianiu przeszłości, powoływać 
do życia minione światy tak, by 
możliwy stawał się prawdziwy 
dialog z historią.

Do domów wróciliśmy 
około 22 w poniedziałek. Wy-
jazd był wspaniałym doświad-
czeniem, który - jak wcze-
śniej wspomniałem - naszą te-
atralną wiedzę i umiejętno-
ści oraz zweryfikował wyobra-

Spotkanie na Tarnicy
Spotkanie z Bogiem, Ojczyzną i piękną przyrodą Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego odbyło się na Tarnicy, na rajdzie z udziałem uczniów szkół 
dukielsko-jedlickich .

Wędrując od kilku lat ścieżkami ks. Karola Wojtyły pozna-
jemy historię, zabytki i osobliwości przyrodnicze terenów przy-
granicznych. Pogoda jak zwykle była udana, humory też, dlatego 
przejście ścieżkami przyrodniczymi z Wołosatego na Tarnicę i do 
Ustrzyk Górnych było wielka frajdą. Przy krzyżu na Tarnicy pozo-
stawiliśmy dla Ojca Świętego Jana Pawła II niezapominajkę wła-
snoręcznie przez nas wykonaną.

Dziękujemy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Dukielszczy-
zny za dofinansowanie naszego rajdu. Opiekunowie: M. Kusiak, 
P. Zygmunt, o. Eugeniusz, A. Lis, M. Walczak oraz przewodnik 
G. Chytła

tekst i zdj. Maria Walczak
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Mój ulubieniec

Publikujemy zdjęcia ulubionych czworonogów Czytelni-
ków Dukli.pl. Zachęcamy do wysyłania zdjęć Państwa 
pupilów.

Redakcja

Fretka Fruzia ulubienica Oli i Żanety.

Złoto dla par małżeńskich
6 czerwca br. burmistrz Dukli Marek Górak i przewodniczący Rady 
Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic wręczyli medale za długoletnie poży-
cie małżeńskie 32. parom z gminy Dukla.

Uroczystość „Złotych Go-
dów” rozpoczęto mszą świętą 
w kościele oo. Bernardynów 
w Dukli, którą odprawiali o. 
gwardian Micheasz Okoński. 
Ceremonia wręczenia Jubila-
tom medali przez burmistrza 
Dukli Marka Góraka i prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
w Dukli, w imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, od-
była sie w Muzeum Historycz-
nym – Pałac w Dukli. Każda 
para małżeńska otrzymała ży-
czenia i medal. Po uroczystości 
medalowej ceremonii wznie-
siono toast za zdrowie, po-
myślność i szczęście par mał-
żeńskich, które przeżyły z sobą 
pięćdziesiąt i więcej lat. Jubila-
tom odśpiewano „Sto lat”. Ze-
spół „Szarotka-Duklanie” dzia-
łający przy Ośrodku Kultury w 
Dukli swoim występem uświet-
nił uroczystości jubileuszowe. 
A wspólny obiad zakończył 
uroczystości.

Kudybowie z Dukli, Bronisława 
i Władysław Łajdanowiczowie 
z Łęk Dukielskich, Stanisława 
i Edward Łączkowscy z Rów-
nego, Henryka i Stanisław Ma-
ciejczykowie z Nadola, Melania 
i Jan Madzejowie z Barwinka, 
Maria i Kazimierz Mamcza-
rzowie z Iwli, Zofia i Jan Mo-
tyczkowie z Nadola, Kazimiera 
i Czesław Nowakowie z Cergo-
wej, Michalina i Jan Solińscy  
z Wietrzna, Danuta i Henryk 
Staroniowie z Równego, Ja-
nina i Tadeusz Szczepanikowie  
z Równego, Helena i Adolf 
Szwastowie z Iwli, Kazimiera  
i Zdzisław Uliaszowie z Łęk 
Dukielskich, Janina i Stanisław 
Walaszkowie z Teodorówki, Jó-
zefa i Stanisław Węgrzynowie 
z Łęk Dukielskich, Genowefa  
i Eugeniusz Wierdakowie z Łęk 
Dukielskich, Danuta i Alek-
sander Więckowie z Łęk Du-
kielskich, Genowefa i Stani-
sław Winiarscy z Dukli, Emma  
i Wiesław Zającowie z Równego, 
Zofia i Edward Zygmuntowie  
z Dukli.

Z ł o t o  d l a  p a r  m a ł ż e ń s k i c h

„Dukla - wrota Karpat” premierowa projekcja
Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie małżeńskie z burmistrzem gminy Dukla Markiem Górakiem.

Uczestnicy premierowej projekcji.

Jacek Szarek - reżyser filmu

żenia o teatrze pokazując jego 
szerokie spektrum. Wszystkie 
te doświadczenia niebawem 
spróbujemy wykorzystać. Już 
30 lipca zaczyna się bowiem w 
Zawadce Rymanowskiej akcja 
„Lato w teatrze” organizowana 
przez Instytut Teatralny, w ra-
mach której, wraz z grupą ak-
torów – animatorów, będziemy 
pracować nad spektaklem.

Na zakończenie w imieniu 
naszym i młodzieży biorącej 
udział w projekcie pragniemy 
złożyć serdeczne podziękowa-
nia Gminie Dukla za dofinan-
sowanie projektu, zakładowi 
mięsnemu „Jasiołka” z Dukli 
za „pakiet wędlin”, panu Zbi-
gniewowi Trytko za dofinanso-
wanie projektu, Teatrowi Wiel-
kiemu, Filharmonii Narodo-
wej, TR Warszawa oraz Insty-
tutowi Teatralnemu i Teatrowi 
NN za ciepłe przyjęcie i ciekawe 
zajęcia. Dziękujemy wszystkim 
osobom i instytucjom, które w 
jakiś sposób przyczyniły się do 
realizacji projektu. 

Konrad Sikora, 
Joanna Sarnecka 

Sobótka, sobótka dzień jest 
długi noc krótka...

Sobótka czyli Noc Kupały lub Noc Świętojańska - jedno z najbardziej rado-
snych pogańskich świąt przypadające w najkrótszą noc w roku, czyli najczę-
ściej (nie uwzględniając roku przestępnego) z 21 na 22 czerwca - lub też ob-
chodzone w wigilie św. Jana z 23 na 24 czerwca. Jest to święto ognia, wody, 
słońca, księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości. Obchodzono je niemal 
w całej Europie. 

Odznaczeni medalem za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie: 

Bronisława i Aleksan-
der Belczykowie z Łęk Du-
kielskich, Zofia i Feliks Boga-
czykowie z Równego, Janina 
i Andrzej Draganowie z No-
wej Wsi, Maria i Adolf Draga-
nowie z Nowej Wsi, Krystyna 
i Jan Durałowie z Głojsc, Ka-
zimiera i Kazimierz Fornalo-
wie z Iwli, Zyta i Józef Głodo-
wie z Jasionki, Helena i Irene-
usz Jastrzębscy z Łęk Dukiel-
skich, Anna i Ferdynand Klu-
kowie z Równego, Janina i Ta-
deusz Kobzowie z Iwli, Barbara  
i Zdzisław Korzeniowie ze Zbo-
isk, Maria i Ryszard Kozubalo-
wie z Teodorówki, Anna i Józef 

Wszystkim Jubilatom, aby nadal szli
przez życie z dobrocią w sercu. Bądźcie
szczęśliwi i miejcie wokół siebie
ludzi, których kochacie. Życzymy pociechy
z dzieci, wnuków, prawnuków
oraz wszystkiego co daje szczęście.

Krystyna Boczar-Różewicz

23 czerwca na placu przy-
pałacowym w Dukli po kilku-
letniej przerwie i w słonecz-
nej pogodzie odbyły się Sobót-
kowe Spotkania z Folklorem 
oraz Festiwal Rzemiosła, Rę-
kodzieła i Zapomnianych Sma-
ków. Impreza współorganizo-
wana była przez Ośrodek Kul-
tury i Lokalne Grupy Działa-
nia „Kraina Nafty” i „Nasze 
Bieszczady” 

Noc świętojańską uświet-
niły swoją obecnością zespoły: 

Bieszczadzka Rodzinka, Chor-
kowianie z Chorkówki, Rogo-
wice z Rogów, Balowie z Ba-
ligrodu oraz Szarotka z Du-
kli oraz rękodzielnicy Dorota i 
Grzegorz Gniady z Lubatowej, 
Marek Słabczyński z Jaślisk, 
Joanna Duma z Komańczy, 
Alina Gałęza i Zbigniew Brze-
ziński z Leska. Żałujemy, że ża-
den z zaproszonych lokalnych 
twórców nie przybył by uświet-
nić Noc Kupały.W progra-
mie nie zabrakło tradycyjnego 

puszczania 
w i a n k ó w 
na wodę, 
wspólnego śpiewania, pale-
nia ognisk i kropoczy. Poszu-
kiwano kwiatu paproci, za któ-
rego znalezienie przewidziana 
była nagroda. Ostatnim punk-
tem programu dukielskiej nocy 
kupały była zabawa taneczna, 
do której przygrywał zespół 
„Bakarat”. Impreza zakoń-
czyła się o godz. 2 w nocy. Du-
kielski Ośrodek Kultury dzię-

kuje wszystkim zespołom i rę-
kodzielnikom, władzom Lokal-
nych Grup Działania, dyrekto-
rowi Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Chorkówce, Kołu Go-
spodyń Wiejskich z Barwinka, 
Kołu seniora 50+ z Komań-
czy i wszystkim tym, którzy 
w jakikolwiek sposób pomogli  
w przygotowaniu imprezy. 

Norbert Ulisz

To było niezapomniane 
doświadczenie
u dokończenie ze str. 17 

Fot. Juliusz Stola

Fot. Juliusz Stola
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Biuro zawodów 
(parking przy MOSiR Dukla)

czynne od 11:00

W tym dniu planujemy również :
- stoiska sprzętu rowerowego, 
- znakowanie rowerów przez policje.

Regulamin Imprezy , przebieg trasy na: www.mosir.dukla.pl

OFICJALNE OTWARCIE SZLAKU ROWEROWEGO

Organizatorzy:

nagrody finansowe , 
rzeczowe, puchary i dyplomy

oddział w Dukli Sponsorzy:

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

I Otwarte Zawody 
Rowerowe MTB Dukla

15.07.2012 (niedziela)  
start godz. 12:00 

REGULAMIN
I Otwarte Zawody Rowerowe MTB - Dukla - 

15.07.2012 r.
I. CEL ZAWODÓW
1. Popularyzacja kolarstwa, rekreacji oraz turystyki rowerowej 
wśród dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców Gminy Dukla 
i okolic oraz zdobywanie nowych zwolenników jazdy na rowerze.
2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku 
i rekreacji.
3. Aktywizacja wszystkich środowisk w uprawianiu sportu ,
4. Likwidacja sportowych dysproporcji międzyśrodowiskowych.
II. ORGANIZATOR
1. MOSiR Dukla
2. Gmina Dukla
III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
1. Termin: 15.07.2012 r.
2. Miejsce: Parking przy stadionie MOSiR 
3. Biuro Zawodów zlokalizowane na w/w miejscu, czynne w dniu 
zawodów od godziny 11.00
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA. 
1. Zawody będą przeprowadzone w trzech kategoriach wiekowych 
mężczyzn i kobiet:
I Kategoria: 1994-1998r. (nieletnie osoby tylko za pisemną zgodą 
rodziców lub prawnych opiekunów). Dystans ok. 3 km 
II Kategoria: 1993 – 1977r. dystans ok. 16 km
III Kategoria: 1976 – 1962 dystans ok. 16 km
IV Kategoria: 1961 i starsi dystans ok. 16 km
Każda osoba startująca w zawodach robi to na własną odpowie-
dzialność w Biurze Zawodów należy podpisać oświadczenie o sta-
nie swojego zdrowia, ubezpieczeniu NNW i wiedzy na temat ry-
zyka jakie niesie za sobą start w zawodach w kolarstwie górskim. 
Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy w zapiętym 
kasku sztywnym na głowie.
2. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania wła-
snego, sprawnego roweru, który napędzany jest wyłącznie siłą 
mięśni, wyposażonego w dwa jednakowe koła nie większe niż 29 
cali. 
3. Uiszczenie opłaty startowej w biurze zawodów zgodnie z czę-
ścią VI niniejszego regulaminu.
V. ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenia należy dokonywać:
1. Do dnia 13.07.2012 r. drogą elektroniczną na adres:  
mosirzgloszenia@dukla.pl, lub osobiście w siedzibie MOSiR  
ul. Armii Krajowej 1A istnieje możliwość zgłoszenia startu w dniu 
zawodów podając imię i nazwisko startującego, rok urodzenia, 
miejsce zamieszkania, ewentualnie przynależność klubową i fakt 
posiadania Licencji PZKol.
VI. OPŁATA STARTOWA
1. Dla młodzieży (do 18 lat) z GMINY Dukla udział w zawodach 
jest BEZPŁATNY 
2. Dla osób z poza Gminy Dukla opłata startowa wynosi:
a) osoby dorosłe: 15 pln
b) młodzież ucząca się (do 26 roku życia z legitymacją szkolną): 
10 pln

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
W DUKLI

ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH
NA

VII. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
1. Zawody w kolarstwie górskim będą rozgrywane bez względu na 
warunki atmosferyczne. 
2. Wyścigi zostaną rozegrane ze startu wspólnego zatrzymanego. 
3. Na trasie wyścigu występują trudne technicznie odcinki gdzie 
należy zachować szczególną ostrożność. 
4. Trasa zawodów wytyczona będzie w terenie. Ewentualny prze-
bieg trasy drogami publicznymi odbędzie się pod nadzorem poli-
cji i straży pożarnej, GOPR-u. 
5. Zawodnicy zdublowani kontynuują jazdę do momentu, kie-
dy pierwszy zawodnik w danej kategorii ukończy wyścig. Będą 
sklasyfikowani według kolejności przyjazdu. W klasyfikacji bę-
dzie przy ich miejscach podana liczba nieprzejechanych okrążeń. 
Sędzia główny zawodów może zadecydować inaczej - komunikat 
w tej sprawie zostanie ogłoszony przed startem kategorii.
6. Zawodnicy, którzy wycofają się z wyścigu (defekt, uraz) bez 
potwierdzenia ich zdublowania przez sędziów nie są klasyfikowani 
w wyścigu i mają obowiązek zgłosić ten fakt niezwłocznie sędzie-
mu lub w Biurze Zawodów (dotyczy kategorii 1994-1998)
7. Trasa wytyczona będzie taśmami biało-czerwonymi. Dodatkowo 
na trasie będą znajdowały się tabliczki wielkości A4 wyznaczają-
ce kierunek jazdy – strzałki koloru czarnego na białym tle oraz 
tabliczki ostrzegające o niebezpiecznym miejscu (wykrzykniki).
8. Skracanie trasy, opuszczanie okrążeń lub inne czynności zawod-
ników mające na celu korzyści względem konkurentów będą kara-
ne bezwzględną dyskwalifikacją.
9. Zawodnik nie może podczas wyścigu używać słów obraźliwych 
lub obelżywych, zachowywać się niesportowo lub lekceważąco, 
ignorować regulamin wyścigu.
10. Zawodnik musi zawsze zachowywać się uprzejmie i nie utrud-
niać wyprzedzania innemu kolarzowi. Bezwzględnie obowiązują 
zasady FAIR PLAY.
11. Zawodnik musi szanować środowisko naturalne i jechać tylko 
wyznaczoną oficjalnie trasą. Nie wolno mu zanieczyszczać okoli-
cy, wyrzucać żadnych odpadów lub śmieci poza wyznaczoną stre-
fą bufetu. Na trasie lub w jej pobliżu nie mogą znajdować się żad-
ne szklane pojemniki.
12. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną zawodni-
cy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie miną żadne-
go punktu kontrolnego.
13. Brak lub uszkodzenie numeru startowego uniemożliwiające 
odczytanie go przez sędziów oraz brak potwierdzenia przejazdu 
przez wszystkie punkty kontrolne karane będzie dyskwalifikacją.
14. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania 
niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacun-
kiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników. Nie mogą 
używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nie spor-
towy. 
15. We wszystkich spornych sprawach nieuregulowanych tym re-
gulaminem będzie decydowała Komisja Sędziowska w porozumie-
niu z Organizatorem zawodów.
VIII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW W RAMACH WPISOWEGO
1. Posiłek na mecie zawodów.
2. Zestaw niespodziankę od sponsorów. 
3. Puchary dla pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii. 
4. Dyplomy dla pierwszych 6 zawodników w każdej kategorii.
5. Nagrody rzeczowe i/lub finansowe dla pierwszych 3 zawodni-
ków w 
każdej kategorii .
6. Obsługę sędziowską.
7. Zabezpieczenie medyczne zawodów.
8. Oznakowanie i obsługę trasy.
9. Dostęp do pryszniców dla zawodników.
10. Miejsca parkingowe.

IX. KATEGORIE WIEKOWE I DŁUGOŚĆ TRASY
WYŚCIG GŁÓWNY - 15.07.2012 - rowery górskie (koła 26” i 29”) 
ok. 16 km
Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wspólnego star-
tu różnych kategorii wiekowych oraz do łączenia kategorii wieko-

Szlakiem 
pamięci
Szlakiem pamięci przez nieistniejące miej-
scowości od Tylawy przez Smereczne, Wilsz-
nię do Olchowca odbyły się 20 czerwca 
2012r ostatnie w tym roku szkolnym zajęcia 
terenowe. Ukazały piękno naszej rodzimej 
przyrody i wprowadziły w zadumę nad tymi 
miejscowościami których już nie ma.

Czyste potoki Wadernik, Wilsznia  
i Olchowczyk, łąki białe pachnące od du-
żej ilości storczyków /Podkolan biały/ 
różowe kępy Goździka kartuzka i mo-
dre łany nad rowami Niezapominajek 
błotnych oraz przydrożne kapliczki, 

krzyże cerkwie i cerkwiska to 
uroda naszej łemkowszczyzny.

Również gościnność pani 
Toropiłowej w Olchowcu 
pyszny kompot na źródlanej 
wodzie kawa i ciasto smako-
wały wybornie w otoczeniu 
pięknej przyrody.

Łemkowie żyjący na tych 
terenach to naród silny, przy-
wiązany do ojcowizny i pięknej 
karpackiej przyrody, otaczający 

szczególną pieczą kapliczki 
przydrożne i krzyże, które są 
symbolami pamięci, wiary  
i przywiązania do tej bezkre-
snej pięknej beskidzkiej ziemi.

W zajęciach udział wzięli 
bardzo grzeczni uczniowie Ze-
społu Szkół nr 2 z Dukli pod 
nadzorem pań; Korcowej, Woź-
niakowej, Lisowej i Walcza-
kowej

Maria Walczak ciąg dalszy na str. 23 u
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I Otwarte Zawody Rowerowe MTB Dukla
u dokończenie ze str. 21 

„Wakacje Na Sportowo”
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli zaprasza dzieci 

i młodzież szkolną do udziału w turniejach wakacyjnych, które 
będą organizowane na obiektach MOSiR. Dodatkowe informa-
cje dotyczące terminu organizowania, zgłoszeń oraz regulaminu 
poszczególnych zawodów zostaną umieszczone na stronie in-
ternetowej www.mosir.dukla.pl. Serdecznie wszystkich zapra-
szamy do licznego udziału.

Ze sportowym pozdrowieniem 
Michał Szopa  

Dyrektor MOSiR

LIPIEC: 
8. lipca  - Piłka nożna - Gminny Turniej Klubów  
   Sportowych i Stowarzyszeń o Puchar  
   Burmistrza Gminy Dukla. 
13. lipca  - Tenis ziemny - dziewczyny open.
17. lipca  - Tenis ziemny - chłopcy open.
26. lipca  - Piłka nożna - szkoła podstawowa.

SIERPIEŃ:
3. sierpnia  - Piłka nożna - gimnazjum.
10. sierpnia  - Piłka nożna - szkoły średnie i starsi.
17. sierpnia  - Piłka siatkowa - dziewczyny open. 
24. sierpnia  - Piłka siatkowa - chłopcy open.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli
Zaprasza na 

Powiatowy Turniej 
Oldboyów w Piłce Nożnej 
O Puchar Przewodniczącego Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego
5 sierpień 2012 r (niedziela) boisko ze sztuczną nawierzchnią w Dukli

Podczas imprezy organiza-
tor zapewnia występy ze-
społów folklorystycznych 
powiatu krośnieńskiego 
oraz stoiska z jadłem regio-
nalnym

REGULAMIN 
POWIATOWY TURNIEJ OLDBOYÓW W PIŁCE NOŻNEJ

O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU 
WOJEWÓDZTWA PODKAPRACKIEGO 

DUKLA 5 sierpnia 2012 r.

I. Cel: popularyzacja tej dyscypliny sportu, rozwój aktywności ru-
chowej wśród dorosłych, propagowanie zdrowego trybu życia. 

II. Termin i miejsce: 5 sierpnia (niedziela) Euro Boisko ze sztucz-
ną trawą przy MOSiR w Dukli, rozpoczęcie godz. 9:00.

III. Uczestnicy: W Turnieju mogą brać udział zawodnicy powy-
żej 35 roku życia zamieszkali na terenie reprezentowanej gminy. 
Każda gmina z terenu powiatu krośnieńskiego może zgłosić tylko 
1 drużynę do turnieju.

IV. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli

Ośrodek Kultury w Dukli

V. Nagrody: organizator zapewnia nagrody rzeczowe.

VI. System rozgrywek: zawody przeprowadzone będą wg przepi-
sów Polskiego Związku Piłki Nożnej. System jakim zostanie prze-
prowadzony turniej zależy od liczby zgłoszonych drużyn.

Ogólne postanowienia:
* rozstawienie drużyn nastąpi drogą losowania. 
* w przypadku remisu w meczu wykonywane będą rzuty karne bez 

dogrywek.
* czas gry: 2 x 15 min. 
* drużyny występują w składach jedenastoosobowych.
* Zmiany podczas gry: dowolna ilość zmian, drużyna może liczyć 

maksymalnie 18 zawodników. 
* zawody prowadzone będą przez sędziów związkowych.
* nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwać będą pracowni-

cy MOSiR Dukla.
* ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
* drużyny biorące udział w turnieju musza bezwzględnie podpo-

rządkować się powyższemu regulaminowi, pod karą dyskwalifi-
kacji. 

VII. Zgłoszenia: do dnia 27 lipca 2012r:
- osobiście w siedzibie MOSiR Dukla ul. Armii Krajowej 1a, 
- telefonicznie 691087355
- mailowo: mosir@dukla.pl lub zgłoszeniamosir@dukla.pl 
Losowanie drużyn przed turniejem odbędzie się 30.07.2012r. 
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli o godzinie 
17:00. Obecność przedstawiciela każdej drużyny obowiązko-
wa. Brak przedstawiciela drużyny powoduje dyskwalifikacją 
zespołu.
VIII. Sprawy różne: 
1. Organizator nie zwraca kosztów przyjazdu na zawody.

2. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji 
regulaminu.

3. Zawodników obowiązuje bezwzględnie strój sportowy. 

4. Zawodników bezwzględnie obowiązuje czyste obuwie sporto-
we. Zawodnicy nie stosujący się do tego punktu nie zostaną 
wpuszczeni na płytę boiska.

5. Na płycie boiska w czasie meczu mogą przebywać zawodnicy, 
trener i kierownik drużyny. 

6. Organizator ma prawo do dokonania zmian w regulaminie. 

Organizator zapewnia: 
- w trakcie turnieju posiłek i napoje.
- obsługę medyczną. 
- oprawę artystyczna.
- sędziów związkowych.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W DUKLI
ZAPRASZA WSZYSTKICH SYMPATYKÓW PIŁKI NOŻNEJ

NA

XIV Powiatowy Turniej 
Piłki Nożnej o Puchar 

Starosty Krośnieńskiego 
28-29 lipca 2012 (sobota 16:00, niedziela 9:00)

boisko ze sztuczną trawą MOSiR w Dukli

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

wych w przypadku małej liczby uczestników zgłoszonych - infor-
macja zostanie podana najpóźniej 30 min przed startem.
X. RUCH DROGOWY
1. Ruch drogowy w miejscach przejazdu zawodników przez drogi 
publiczne będzie ograniczony.
2. Trasa będzie zabezpieczona przez Straż Pożarną oraz osoby ze 
strony organizatora.
XI. KARY
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasą-
dzić następujące kary:
1. Upomnienie.
2. Dyskwalifikacja. 
XII. PROTESTY
Protesty do Sędziego Głównego lub Organizatora zawodów moż-
na składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów i do 15 
minut po ogłoszeniu wyników. Do protestu należy załączyć kaucję 
w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia 
Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składa-
jącemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego 
i Organizatora.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe 

zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powro-
tu z nich.

2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowie-
dzialność.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rze-
czy zaginione w trakcie trwania zawodów.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koli-
zje i wypadki na trasie.

5. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłu-
maczenie.

6. Każdy zawodnik powinien ubezpieczyć się od następstw nie-
szczęśliwych wypadków (NNW) jak i od odpowiedzialności cy-
wilnej (OC) we własnym zakresie.

7. Zawodnicy chcący oglądnąć trasę przed startem mogą to zrobić 
tylko w określonym czasie – przed startem pierwszego wyścigu 
oraz w przerwach między wyścigami. Wszystkie osoby porusza-
jące się na rowerach po trasie zawodów w trakcie trwania wy-
ścigu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

8. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie 
wypłaca zwrotu opłaty startowej.

9. Uczestnik wyścigu podpisując oświadczenie w Biurze Zawodów 
akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na prezentację 
zdjęć w internecie oraz w celach marketingowych organizatora.

10. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do in-
terpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

XV. PROGRAM ZAWODÓW
od godz. 11.00 - otwarcie biura zawodów, zapisy, oglądanie trasy
godz. 12.00 - start wyścigu głównego – mężczyzn i kobiet
ok. godz. 15.00 - 15.30 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
szczegółowy program zawodów zostanie opublikowany wkrótce 
na stronie www.mosirdukla.pl

Ruch drogowy: 
Maraton Będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogo-
wym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służ-
by organizatora ułatwią włączanie się do ruchu. Zawodnicy muszą 
zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wy-
jechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudo-
wań. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych po-
winni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrze-
gać przepisy Ruchu Drogowego. Organizator i Współorganizator 
nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki 
na trasie. 

REGULAMIN: 
GMINNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ 
KLUBÓW SPORTOWYCH I STOWARZYSZEŃ, 

O PUCHAR BURMISTRZA DUKLI 8 lipca 2012 r.

I. Cel: popularyzacja tej dyscypliny sportu, rozwój aktywności ru-
chowej wśród młodzieży i dorosłych, propagowanie zdrowego try-
bu życia.  
II. Termin i miejsce: 8 lipca (niedziela) Euroboisko ze sztuczną 
nawierzchnią przy Mosirze w Dukli, rozpoczęcie godz. 9:00, zbiór-
ka godz. 8:30. 
III. Uczestnicy: W Turnieju mogą brać udział kluby sportowe i sto-
warzyszenia z terenu Gminy Dukla. Zawodnicy posiadający przy-
należność klubu piłkarskiego z terenu Gminy Dukla muszą repre-
zentować tylko jego barwy. Nie przestrzeganie tego zapisu spo-
woduje dyskwalifikację drużyny. W przypadku drużyn nie stowa-
rzyszeniowych w zespołach tych nie mogą występować zawodni-
cy z klubów biorących udział w turnieju, a osoby reprezentujące 
te zespoły muszą okazać się dokumentem potwierdzającym swo-
je zameldowanie w Gminie Dukla. Istnieje możliwość aby w każ-
dej drużynie wystąpiło dwóch zawodników spoza Gminy Dukla.
IV. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli
V. Nagrody: organizator zapewnia nagrody rzeczowe od I do III 
miejsca oraz dyplomy dla wszystkich drużyn.
VI. System rozgrywek: zawody przeprowadzone będą wg prze-
pisów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Decyzję dotyczącą wybo-
ru systemu podejmuje organizator z kierownikami wszystkich 
drużyn. ciąg dalszy na str. 27 u
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Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 
r. Nr 102, poz.651 z późn.zm.), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ) o g ł a s z a

 przetarg ustny nieograniczony

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

- działka nr 2073 o pow. 0,04 ha położona w Jasionce, obję-
ta Księgą Wieczystą nr KS1K/00046491/5 urządzoną na rzecz 
Gminy Dukla , zgodnie z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym 
symbolem „RM1”- teren zabudowy zagrodowej, około 50% 
w strefie 50 m od cmentarza i około 50% w strefie 150 m od 
cmentarza. Nad działką przebiega linia średniego napięcia. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń .

 Cena wywoławcza wynosi 2 220,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 250,00 zł .

Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT od towarów i usług 23% . 

- działka nr 3410 o pow. 0,14 ha położona w Łękach Dukielskich, 
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064771/4 urządzoną na 
rzecz Gminy Dukla , zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego położona jest w terenie oznaczo-
nym symbolem „R1”- tereny rolne. Nieruchomość jest wol-
na od obciążeń .

 Cena wywoławcza wynosi 1 850,00 zł (wartość brutto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 200,00 zł .

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

 - działka nr 3648 o pow. 0,24 ha położona w Łękach Dukielskich, 
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064771/4 urządzoną na 
rzecz Gminy Dukla , zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego położona jest w terenie oznaczo-
nym symbolem „R1”- tereny rolne- 95% oraz „KDL1/2- droga 
lokalna – 5%. Nieruchomość jest wolna od obciążeń .

 Cena wywoławcza wynosi 2 950,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 300,00 zł .

Do 5% kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obo-
wiązujący podatek VAT od towarów i usług 23% . 

 Przetarg odbędzie się dnia 9 sierpnia 2012 r. o godz. 
9

00
 w pok. Nr 16 znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w 

Dukli. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby praw-
ne , jeżeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 
 Wadium należy wpłacić do dnia 3 sierpnia 2012 r. w 
kasie Urzędu Miejskiego w Dukli w godz. od 730 do 1400 lub na kon-
to Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 0/Dukla 58 8642 1096 
2010 9600 1833 0002 . Za dzień wniesienia wadium uważa się datę 
wpływu środków na konto Gminy Dukla.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie nieru-
chomości .
Wpłacone wadium zostanie : 
- zaliczone na poczet ceny nabycia , jeżeli osoba wpłacająca wa-
dium wygra przetarg 
- zwrócone , jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetar-
gu w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

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

W przypadku , gdy nabywcą nieruchomości ustalony zo-
stanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity 
Dz.U. z 2004 r. Nr 167 , poz. 1758 z póź.zm.) , do zawarcia umo-
wy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedło-
żyć zezwolenie , jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów 
cytowanej wyżej ustawy .
 Jednocześnie informuję , że nie przystąpienie do zawar-
cia umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek 
wpłaconego wadium .
  Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu z uzasadnionych przyczyn .
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi na-
bywca.
 Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości 
można uzyskać w pok. nr 6 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod nr 
telefonu (13) 432 91 13

Z posiedzenia Rady Miejskiej w Dukli
     31 maja 2012 roku w sali multimedialnej Zespołu Szkół Nr 2 w 
Dukli odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Dukli. W sesji udział 
wzięli następujący radni: Artur Paczkowski, Jan Dembiczak, 
Andrzej Dziedzic, Jan Marszał, Waldemar Patla, Andrzej Kędra, 
Stanisław Węgrzyn, Władysław Boczar, Łukasz Piróg, Bogusław 
Karkoszka, Bohdan Gocz, Krzysztof Woźniak, Halina Pietruś, 
Agnieszka Dembiczak i Teresa Belcik.
 Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz Dukli – Marek 
Górak, Zastępca Burmistrza - Andrzej Bytnar, Skarbnik Gminy – 
Elżbieta Wróbel, Sekretarz Gminy – Mirosław Matyka, zaproszeni 
goście, kierownicy jednostek organizacyjnych, sołtysi i przedsta-
wiciele wspólnoty samorządowej.
     Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dziedzic otworzył se-
sję, powitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad. 
       Porządek obrad. 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Zapytania i wolne wnioski.
4. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska 

Rady Miejskiej z przeglądu dróg gminnych.
5. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia spra-

wozdania finansowego Gminy Dukla za 2011 rok wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.

8. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza Dukli sprawozda-
niu z wykonania budżetu za 2011 rok.

9. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli 
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dukla za 
2011 rok, sprawozdania finansowego Gminy Dukla za 2011 rok 
i informacji o stanie mienia komunalnego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego Gminy Dukla za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem 
w wykonania budżetu .

11. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Dukli z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Dukli absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
Gminy Dukla za 2011 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Dukli za rok 2011.

14. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na 

terenie Gminy Dukla z urządzeń kanalizacyjnych będących w 
posiadaniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli 
Sp. z o.o. 

b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Chyrowa, 
Głojsce i Iwla.

15. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
16. Oświadczenia i informacje.
17. Zamknięcie sesji.

Rada Miejska po wysłuchaniu opinii właściwych komisji podjęła 
następujące uchwały:

1) uchwałę Nr XXI/126/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Gminy Dukla za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem 
w wykonania budżetu. Uchwałę podjęto jednomyślnie (głoso-
wało 13 radnych),

2) uchwałę Nr XXI/127/12 w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Dukli za rok 2011. Uchwałę podjęto jednomyśl-
nie (głosowało 13 radnych),

3) uchwałę Nr XXI/128/12 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbioro-
we odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dukla z urządzeń 
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. Uchwałę podjęto większością 
głosów: „za”-4; „przeciw”-3; „wstrzymujących się”-7,

4) uchwałę Nr XXI/129/12 w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miejscowości: Chyrowa, Głojsce i Iwla. Przyjęto większo-
ścią głosów:„za” -12; „przeciw” -0; „wstrzymujących się” -2.

Pełne teksty uchwał dostępne będą po ich zalegalizowaniu na 
stronie internetowej www.bip.dukla.pl

Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 
r. Nr 102, poz.651 z późn.zm. ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości ( Dz. U. Nr 207, poz.2108 ) o g ł a s z a

 przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komu-
nalnego Gminy Dukla:

- działka nr 338 o pow. 0,44 ha położona w Zboiskach, za-
budowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym i drew-
nianą szopą, objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064060/7 
urządzoną na rzecz Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego położona jest w te-
renie oznaczonym symbolem „RM1”- teren zabudowy zagro-
dowej. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 Cena wywoławcza wynosi 90 600,00 zł ( wartość brutto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 9 100,00 zł.
Kwota ustalona w przetargu zwolniona jest z podatku VAT od 
towarów i usług. 
 Przetarg odbędzie się dnia 9 sierpnia 2012 r. o godz. 
9

00
 w pok. Nr 16 znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w 

Dukli. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby praw-
ne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 
 Wadium należy wpłacić do dnia 3 sierpnia 2012 r. 
w kasie Urzędu Miejskiego w Dukli w godz. od 730 do 1400 lub na 
konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 0/Dukla 58 8642 
1096 2010 9600 1833 0002. Za dzień wniesienia wadium uważa się 
datę wpływu środków na konto Gminy Dukla.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie nieru-
chomości.
Wpłacone wadium zostanie : 
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wa-

dium wygra przetarg 
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu 

w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji prze-
targowej :
- oryginał dowodu wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru właści-

wy dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości 
osób reprezentujących dany podmiot.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zo-
stanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednoli-
ty Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź.zm.), do zawarcia umo-
wy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedło-
żyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów 
cytowanej wyżej ustawy.
 Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawar-
cia umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek 
wpłaconego wadium.
  Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu z uzasadnionych przyczyn.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi na-
bywca.
 Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości 
można uzyskać w pok. nr 6 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod nr 
telefonu (13) 432 91 13.

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

Wykaz obejmuje działki nr: 284 położoną  
w Cergowej, 132 w Równem, 3937/1 w Głojscach. 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo-
ści na podstawie art 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, 
poz. 651 z póź.zm.) mogą składać wnioski o nabycie zbywanych 
nieruchomości w terminie do dnia 14 sierpnia 2012 r. w Urzędzie 
Miejskim w Dukli pok. nr 6. 
Szczegółowe informacje w sprawie w/w nieruchomości zamiesz-
czone są na stronie internetowej www.dukla.pl.

Marek Górak
BURMISTRZ
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Pod ścisłą gatunkową ochroną

Zwierzęta i rośliny występujące na terenie gminy Dukla

Czy wiesz, że:
• Widliczki zwana też różą jerychońską jest rośliną niezwykle 

odporną na suszę! Kiedy brakuje jej wilgoci, kurczy się, przy-
pominając brązową lub żółtawą kulę bez oznak życia. Z na-
dejściem deszczu ożywa i na nowo rozwija swe łodygi. Jej li-
ście otwierają się i z powrotem nabierają zielonego koloru. 
Dzięki temu roślina ta często nazywa się zmartwychwstanką. 
Ten stan widliczka utrzymuje tak długo, jak długo ma zapew-
nioną wilgoć. Kiedy wraca susza kurczy się i zasycha. Jest 
cierpliwa i może czekać na deszcz nawet przez wiele lat!

• Jarząb pospolity - łacińska nazwa rośliny w dosłownym tłu-
maczeniu oznacza jarzębina łowiąca ptaki. Dawniej bo-
wiem ptasznicy używali jej owoców za przynętę w swoich pu-
łapkach

Lepszy wróbel w garści 
niż gołąbek na dachu
Gołębie można spotkać na całym świecie. Spośród wszystkich ga-
tunków, najbardziej znanymi i pospolitymi, są gołębie miejskie. Są 
one nieodłącznym elementem naszej kultury i cywilizacji. Zamiesz-
kują parki i ogrody, bardzo dobrze czują sie także w centrach wielkich 
miast. Gołębie są potomkami gołębia skalnego, który został udomo-
wiony około cztery tysiące lat temu. Nasi przodkowie hodowali je w go-
łębnikach i uczyli dostarczania listów i wiadomości. Były one, i są na-
dal, znakomitymi listonoszami, potrafią przelecieć kilkaset kilome-
trów, z prędkością nawet 65 km/h. Co więcej potrafią bezbłędnie wró-
cić do domu. Do tej pory nadal niewiadomo jak to robią.

Wiosna dla gołębi to czas go-
dów. O tej porze roku, dobie-
rają się w pary. Samiec, któ-
ry pragnie oczarować swoją 
wybrankę, puszy swoje pióra, 
stroszy ogon i głośno grucha. 
Zdarza się też, że trzyma w 
dziobie gałązkę, która symbo-
lizuje wspólną budowę gniaz-
da. Niestety, gołębie to bardzo 
kiepscy budowniczowie, z ich 
prowizorycznych gniazd czę-
sto wypadają. Samiczka składa 
od jednego do trzech jajeczek, 
które wysiaduje na zmianę z 
samcem. Pisklęta wykluwają 
się już po trzech tygodniach. 
Młode karmione są przez ro-
dziców tzw. ptasim mleczkiem 
(gęsta, biała ciecz wytwarzana 
przez gołębie wole). Po upły-
wie kolejnych dwóch tygodni 
są już całkowicie samodzielne. 
Jeszcze w tym samym roku, 
będą gotowe założyć swoje 
własne rodziny.
Gołębie dzielą się na skalne  
i pocztowe. W Polsce ochroną 
objęte są gołębie: siniak, sier-
pówka i turkawka. Na naszym 
terenie najczęściej można spo-
tkać sierpówkę i turkawkę.
Sierpówka, synogarlica tu-
recka (Streptopelia decaoc-
to) – gatunek średniej wielko-
ści ptaka z rodziny gołębiowa-
tych. Do lat 30. XX wieku wy-
stępowała jeszcze tylko na 
Półwyspie Bałkańskim. W 1943 
r. zaobserwowano tego gołę-
bia w Lublinie i Tarnowie. W la-
tach 50. i 60. XX w. synogarli-
ca turecka skolonizowała całą 
Europę Środkową po Estonię, 
południową część Półwyspu 
Skandynawskiego oraz Wyspy 
Brytyjskie.

Szybkie rozprzestrzenianie 
zbiegło się z coraz większą in-
dustrializacją i rozwojem go-
spodarki rolnej, które zapew-
niały im różnorodny pokarm.
W Polsce występuje na całym 
obszarze i przez cały rok, nawet 
w trakcie dużych mrozów. Zimą 
gromadzi się najczęściej w kę-
pach drzew. Tam grupy sierpó-
wek wspólnie nocują w stadach 
liczących nawet kilkaset osob-
ników, a w dzień wylatują, by 
szukać pokarmu w pobliżu sie-
dzib ludzkich. Ma smukłą syl-
wetkę z długim ogonem. Brak 
dymorfizmu płciowego w ubar-
wieniu i wielkości. Upierzenie 
szaro-kremowe, wierzch z brą-
zowawym odcieniem, pierś  
i brzuch płowo-żółte z różowa-
wym nalotem. Głowa od góry 
jest brązowoszara, a pozosta-
ła część szaroróżowa. Na karku 
czarna pół-obroża z białym ob-
ramowaniem górnej krawędzi, 
zwana też „sierpem” od któ-
rego wzięła się nazwa gatunko-
wa tego ptaka. Na spodzie ogo-
na szeroki, biały końcowy prą-
żek, a nad nim zajmujące poło-
wę ogona czarne sterówki. Boki 
ciała niebieskoszare. Nogi czer-
wone, tęczówki czerwonożół-
te, dziób czarny, choć na końcu 
czerwonawo-biały. Młode pta-
ki nie mają pół-obroży, mają 
też bardziej matowe i brązowe 
upierzenie.
To ptak mniejszy od gołębia do-
mowego. Długość ciała: około 
28 – 33 cm, rozpiętość skrzy-
deł: 60 cm, masa ciała: około 
150 – 200 g.
Bytuje najczęściej w miastach, 
na obszarach luźniejszej zabu-
dowy, ale i na wsiach, szczegól-

nie w miejscach występowania 
drzew iglastych, służących za 
miejsce nocowania. Zasiedla 
również parki, sady, ogrody, 
aleje. W przeciwieństwie do 
spokrewnionej turkawki, nie 
unika terenów zurbanizowa-
nych. Sierpówka zajmuje tere-
ny lęgowe już w marcu i zaczy-
na je oznaczać trzysylabowym 
odgłosem „gu-guu-gu” z akcen-
tem na drugą sylabę. Przy oka-
zji wykonuje akrobatyczne loty 
– z wyeksponowanego w tere-
nie miejsca wzbija się pionowo 
w górę, a potem wraca w miej-
sce startu lecąc spiralnie na 
rozpostartych skrzydłach. 
W ciągu roku wyprowadza za-
zwyczaj 3 do 4 lęgów znosząc 
dwa śnieżnobiałe eliptycz-
ne jaja. Jaja wysiadywane są 
przez okres 14 do 15 dni przez 
oboje rodziców. Pisklęta, rze-
kome gniazdowniki, opuszcza-
ją gniazdo po 20 dniach. 
Na całym świecie gołąb jest 
dziś symbolem pokoju, co wy-
nika raczej z jego wyglądu,  
a nie zachowania. W Biblii jest 
posłańcem niosącym nadzie-
ję – gałązkę oliwną symbolizu-
jącą ustąpienie wód potopu, 
którą przyniósł Noemu. Gołąb 
jest w Piśmie Świętym swe-
go rodzaju symbolem czysto-
ści „Oto Ja was posyłam jak 
owce między wilki. Bądźcie 
roztropni jak węże, a nieskazi-
telni jaki gołębie!” (Mt 10,16). 
Również w postaci gołębicy 
zstąpił Pan Bóg w Osobie Ducha 
Świętego, wkrótce po chrzcie 
Pana Jezusa: „A oto otworzyły 
mu się niebiosa i ujrzał Ducha 
Bożego zstępującego jako go-
łębicę i przychodzącego na 
Niego” (Mt 3,16). Stąd także 
nowo ochrzczonych przedsta-
wiano w ten sposób. Do dzi-
siaj często Duch Święty przed-

stawiany jest w postaci gołębi-
cy jako symbol Zwiastowania, 
dziewictwa, a także oczyszczo-
nej duszy. Symbolizują przy-
mierze człowieka z Bogiem,  
a także, tak jak gałązka oliwna, 
pokój na świecie. Najbardziej 
jednak popularne znaczenie 
gołębia dotyczyło utożsamia-
nia go z duszą ludzką i właśnie 
w tym kontekście należy in-
terpretować jego obecność na 
grobach.
Wg mitologii greckiej Zeus kar-
miony był w dzieciństwie am-
brozją przez gołębicę. W sta-
rożytnym Rzymie towarzy-
szył bogini Wenus, a w Grecji 
- Afrodycie, bogini miłości i po-
żądania, którą wyobrażano so-
bie, jako długowłosą piękność, 
w rydwanie zaprzężonym w go-
łębie. Chińczycy widzieli w go-
łębiu symbol Matki Ziemi, ko-
jarzyli go zatem z płodno-
ścią i długowiecznością. Dla 
Japończyków gołąb niosący 
miecz w czasie wojny zapowia-
dał zawieszenie broni. W mito-
logii Azteków bogaty pod „pta-
sim” względem był kalendarz. 
Tydzień składał się z trzyna-
stu dni, każdemu zaś patrono-
wało bóstwo łączone z jakimś 
skrzydlatym zwierzęciem. Dwa 
pierwsze dni znajdowały się 
pod opieką kolibra, trzeci go-
łębia.

Gołąb to również gwiazdozbiór nie-
ba południowego. Wprowadzony 
został przez Johanna Bayera w 
1603 roku. Gwiazdozbiór kojarzo-
ny jest z gołębicą z Arki Noego. 
Konstelacja ta znajduje się nisko 
nad horyzontem (dla obserwato-
rów z Polski), a jej południowa 
część nigdy u nas nie wschodzi.
Gołąb często pojawia się w lite-
raturze, przysłowiach ludowych. 
Znane jest powszechnie powie-
dzenie „lepszy wróbel w garści 
niż gołąbek na dachu”.
Gołębie poruszają wyobraźnię 
ludzi. Dawno temu wierzono, 
że gdy nad głową młodej dziew-
czyny przeleci gołąb, zdobędzie 
ona, w krótkim czasie, wiernego 
i oddanego męża. 
W dawnych czasach nawigato-
rzy zabierali je ze sobą, by w ra-

Sierpówka

W lipcu świętujemy
To humorystyczna rubryka świąt nietypowych. Każdy tu znajdzie 
coś dla siebie. Miłego świętowania.

Redakcja
-----------------------------------------------------------------------------

1 VII – Światowy Dzień Architektury, Dzień Psa, Dzień Jazzu 

2 VII – Dzień Dziennikarza Sportowego,  
Międzynarodowy Dzień UFO 

4 VII – Światowy Dzień Mleka 

5 VII – Dzień inteligencji 

7 VII – Dzień Spółdzielczości 

11 VII – Światowy Dzień Ludności 

14 VII – Dzień asertywności 

15 VII – Dzień bez Telefonu Komórkowego 

16 VII – Dzień Księgowego 

19 VII – Dzień Czerwonego Kapturka 

23 VII – Dzień Włóczykija 

24 VII – Dzień Policjanta 

25 VII – Dzień Bezpiecznego Kierowcy 

TOWARZYSTWO EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W KROŚNIE

Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

OGŁASZA REKRUTACJĘ 
na  rok szkolny 2012/2013 do:

ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH W  KROŚNIE ul. Paderewskiego 7

Społecznej Szkoły Muzycznej 
I stopnia

Społecznej Szkoły Muzycznej 
II stopnia

Przedszkola Muzycznego
Studium Muzyki Wokalnej

Studium Muzyki Instrumentalnej 
                          

Oferujemy:
                            znakomitą kadrę
                           przyjazną atmosferę
                                         niskie ceny
                                                         profesjonalizm

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje p. E.Węgrzyn w budynku ZSM w Krośnie w godzinach 8.00 –15.00
Wszelkie informacje dotyczące naboru uzyskać można pod numerami telefonu 513146257, 134320072 

www.muzyczna-krosno.pl, e-mail: ssm.krosno@gmail.com

38-400 Krosno, ul.  Paderewskiego 7

NOWE KIERUNKI
ŚPIEW, PERKUSJA

Ogólne postanowienia:
* regulamin został skonsultowany z Burmistrzem 

Dukli.
* rozstawienie drużyn nastąpi drogą losowania. 
* dwie pierwsze drużyny z roku 2011 zostaną rozsta-

wione z nr 1 i 2.
* w przypadku remisu w meczu wykonywane będą 

rzuty karne bez dogrywek.
* czas gry: 2 x 20 min. (możliwość skrócenia do 15 

min.). 
* drużyny występują w składach jedenastooso-

bowych.
* Zmiany podczas gry: dowolna ilość zmian, jednak 

nie ma zmian powrotnych (zawodnik opuszczają-
cy pole gry, nie może ponownie na nie wrócić w 
tym samym spotkaniu) drużyna może liczyć mak-
symalnie 18 zawodników. 

* zawody prowadzone będą przez sędziów związ-
kowych.

* nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwać 
będą pracownicy MOSiR Dukla.

* ostateczna interpretacja regulaminu należy do or-
ganizatora.

* drużyny biorące udział w turnieju musza bez-
względnie podporządkować się powyższemu re-
gulaminowi, pod karą dyskwalifikacji. 

VII. Zgłoszenia: na formularzu zgłoszeniowym, 
który jest do pobrania na stronie do dnia 3 lipca 
2012r. osobiście w siedzibie MOSiR Dukla ul. Armii 
Krajowej 1a, telefonicznie 691087355 lub e-mail 
mosirzgloszenia@dukla.pl
VIII. Sprawy różne: 
1. Spotkanie przedstawicieli drużyn odbędzie się 

5.07.2012r. (czwartek) o godz. 19:00 w budyn-
ku MOSiR. (w tym dniu zostanie wybrany sys-
tem rozgrywek oraz nastąpi losowanie drużyn). 
W razie jakiś pytań prosimy dzwonić pod numer: 
691087355.

2. organizator nie zwraca kosztów przyjazdu na za-
wody.

3. organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej 
interpretacji regulaminu.

4. zawodników obowiązuje bezwzględnie strój 
sportowy.

5. organizator w trakcie turnieju zapewnia posiłek 
i napoje. 

zie sztormu wskazywały im pra-
widłowy kurs. Bankierzy, biznes-
meni i dziennikarze w XIX wie-
ku używali ich do przenosze-
nia informacji z jednego miasta 
do drugiego. Gołębie w ogrom-
nym stopniu pomogły obleganym 
Paryżanom w 1870 roku, którzy 
nie mając żadnego innego spo-
sobu komunikowania się, dzię-
ki tym ptakom prowadzili armie 
przez Europę. 

Dziś na całym świecie entuzjaści 
obcują z gołębiami, czasem po-
zbawiając ich wolności, ale za-
wsze ekscytując się i doceniając 
ich wartość rynkową. To gołębia-
rze określają standardy ich piękna 
i tworzą gatunki o nowych rozmia-
rach i kolorach. Jaki jest sekret 
gołębi i powód fascynacji nimi?

ch

REGULAMIN:GMINNEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
u dokończenie ze str. 23 
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Do każdej ceny netto do-
liczony będzie podatek VAT  
w wysokości 23%. Wszyst-
kie krótkie ogłoszenia nieko-
mercyjne, z ofertami pracy 
lub osób poszukujących 
pracy umieszczane są w Du-
kielskim Przeglądzie Samo-
rządowym  nieodpłatnie.

Cennik reklamy obowią-
zuje 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

W krainie rondla i patelni
Zwracamy się z prośbą o przysyłanie na adres redakcji przepisów kuli-
narnych. 
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 pasiece

MIEJSCE 
NA TWOJE OGŁOSZENIE

NOWY KANTOR WYMIANY WALUT
DUKLA

ul. Trakt Węgierski 26a
POCZEKALNIA PKS (obok budki z pieczywem)

Czynny:
PN – PT 8.00 – 16.00

SOB 8.00 - 13.00

PRZY WIĘKSZYCH TRANSAKCJACH MOŻLIWOŚĆ 
NEGOCJACJI CEN !!!

ZAPRASZAMY !!!
DO NAS MASZ BLISKO !

Gospodarstwo ogrodnicze „OLA”
Oferuje do sprzedaży:

- kwiaty balkonowe i na rabaty,

- nasadzanie kwiatów do skrzynek balkonowych,

- Świerki srebrne wys. od 1-2,5 m

- ziemię do kwiatów i nawozy

Kontakt: Cergowa 222a, tel. 606 782467

Sklep AGD i RTV
MAG-POL – Dukla, ul. Łąki 1

Oferuje sprzedaż:
- sprzęt AGD i RTV 

z gazetki promocyjnej Media Ekspert
- tunery do telewizji naziemnej i cyfrowej,

- tunery i pakiety startowe telewizji na kartę’
- meble kuchenne i pokojowe

Gołąbki siekane
Przepis podała mieszkanka Myszkowskiego p. Irena Szumlas

Składniki:
1/2 kg mięsa wieprzowego zmielonego
1/2 główki kapusty
1 szklanka grysiku suchego
1 cebulka usmażona
Przyprawy do smaku
3 jajka całe

Wykonanie:
Kapustę poszatkować drobno i wszystkie składniki wymieszać razem. Formować podłużne 

walce. Obtoczyć w mące i smażyć na rumiano, na oleju. Przekładać do głębokiego rondla, zalać 
bulionem, dodać grzyby suszone, pieczarki lub przecier pomidorowy. Dusić około 40 min , mie-
szając od czasu do czasu Doprawić sos do smaku. Podawać solo.

Smacznego!

Posadzone dziś lipy służyć będą 
przyszłym pokoleniom

Lipa jest bardzo pożytecz-
nym drzewem, wykorzysty-
wanym w zielarstwie i rzeź-
biarstwie.

Niestety duże drzewa są 
wycinane, a na ich miejsce sa-
dzimy iglaki. W swym postę-
powaniu kierujemy się wyglą-
dem naszych ogródków . Na-
leży jednak pamiętać , że lipa 
potrzebuje bardzo dużo czasu 
by wyrosnąć na drzewo,  pod 
którym można pisać fraszki. 
Nasze rodzime gatunki lip to:  
lipa drobnolistna Tilia cordata 
i szerokolistna Tilia platyphyl-
los. Wyrastają do 35 – 40 me-
trów. Dlatego należy uważać, 
gdzie je sadzimy albo formo-
wać korony. Kwiaty lipy zawie-

rają gerianiol, eugenol, farne-
zol, kwasy organiczne, cukry-
,fitosterole...

Podczas przeziębień,  
w stanach napięcia nerwo-
wego stosujemy herbatki li-
powe lub naparzamy się wy-
warem z kwiatów lipy. Kwiaty 
lipy znajdują również zastoso-
wanie w kosmetyce.

Z lipy pszczoły pozyskują 
smaczny i aromatyczny miód. 
Trudno przecenić właściwo-
ści miodu lipowego. Miód li-
powy ma kolor jasnożółty, ale 
również w niektóre lata może 
mieć kolor zielonkawożółty. 
W smaku dość ostry z gorzka-
wym posmakiem, ale za to z 
silnym zapachem kwiatu lipy. 

Krystalizuje powoli, 
ale krupkowato. Po 
krystalizacji przyj-
muje kolor żółty. 
Miód lipowy wy-
kazuje działania 
wspomagające 
leczenie prze-
wlekłych przezię-
bień. Ma działanie 
napotne i przeciw-
gorączkowe, wy-
krztuśne. W nerwicach 
działa uspokajająco, rozluźnia-
jąco. Ma słabe działanie mo-
czopędne, ale stosuje się go w 
chorobach dróg moczowych z 
powodu wysokiej aktywności 
biotycznej. 

Kilka lat temu Koło Pszcze-
larzy w Dukli przeprowadziło 
akcje uzupełnienia drzewostanu 
lip na terenie naszej gminy. Po-
sadzone lipy po upływie 6 lat 
nadal są małymi drzewami. Te 
lipy będą służyć przyszłym po-
koleniom, nie nam. My pszcze-
larze o tym pamiętamy i sa-
dzimy lipy gdzie się da. W tym 
roku nawiązaliśmy dzięki dr. 
Zbigniewowi Kołtowskiemu 
współpracę z producentem sa-
dzonek lip i w 2013 roku  pra-
gniemy powtórzyć akcję sadze-
nia lip na terenie naszej gminy.  
Szukamy sponsorów i wszyst-
kich ludzi dobrej woli, którzy 
w jakikolwiek sposób chcą się 
przyłączyć do tej akcji.

Witold Puz 
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

Zarząd Kółka Rolniczego w Równem 
ogłasza II przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 3 200 m2, zabudowanej budyn-
kiem warsztatowo-garażowym, położonej we wsi Równe, gmina Dukla.
Stan prawny działki – użytkownik wieczysty. Budynek stanowi odrębną własność 
Kółka Rolniczego w Równem. Przetarg odbędzie się w dniu17 lipca 2012 roku  
o godz. 12.00 w Domu Ludowym w Równem. Cena wywoławcza 180 tys. zł. Przed 
przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium w wysokości 18 tys. złotych na 
jedną godzinę przed przetargiem. Wadium zostanie zaliczone w poczet kupna oso-
bie, która wygra przetarg, zaś pozostałym zwrócone. Wadium przepada jeżeli żad-
na z osób przystępujących do przetargu nie zaoferuje ceny przynajmniej równej 
cenie wywoławczej. Informacja pod tel. 13 433 32 17
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W kąciku łowieckim drukujemy humor, satyrę, przysłowia i prawdziwe zdarzenia,  
z którymi winni zapoznać się myśliwi, kandydaci na myśliwych oraz nasi przyjaciele.

Uśmiechnij się!

Redakcja Dukli.pl kontynuuje cykl „Dukla – wczoraj i dziś”, w którym pokazujemy jak Dukla 
zmieniała się w ciągu lat. Czytelników, którzy dysponują starymi zdjęciami Dukli i chcą się po-
dzielić tym z innymi, zapraszamy do redakcji. Zdjęcia zeskanujemy i będziemy wykorzystywać w 
kolejnych numerach gazety. Dla zobrazowania zmian pokazujemy zdjęcie danego miejsca w Dukli  
z chwili obecnej. Za każde dostarczone zdjęcie przewidujemy nagrody książkowe.  
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Redakcja

Dukielski rynek - czerwiec 2012 r.

„Geniusz bez wykształcenia jest jak nieoszli-
fowany diament.”
   (Benjamin Franklin)

Złota myśl :)

Motto:
Mottem obecnego wydania będzie „Środowisko geogra-

ficzne i przyrodnicze łowisk” z książki „W kniejach Beskidu”.

„... Myśliwi Koła Łowieckiego „Rogacz” w Dukli doświad-
czają swojej przygody łowieckiej na terenie dwóch obwodów ło-
wieckich o nr 186 pk i 199 pk, usytuowanych w Beskidzie Ni-
skim, który stanowi najniższą cześć łuku Karpat. Na zachodzie 
to pasmo górskie graniczy z Beskidem Sądeckim, na wschodzie 
z Bieszczadami. Granica południowa przebiega wzdłuż granicy 
państwowej ze Słówacją.”

tencjalnym źródłem chorób. 
Następuje remont brogów na 
nową paszę, ambon i paśników. 
A nie zawsze chcemy pamię-
tać, ze drewniane konstrukcje 
szybko się zużywają, nie mó-
wiąc już o celowych zniszcze-
niach ze strony wandali.

Jak już wcześniej pisa-
łem zorganizowane jest prze-
strzeliwanie broni na strzel-
nicy myśliwskiej, o czym po-
wiadomieni są wszyscy my-
śliwi, bowiem stara rzymska 
zasada mówi, że nieznajomość 
prawa szkodzi, dlatego do na-
szych szczególnych obowiąz-
ków należy wnikliwe studio-
wanie i przestrzeganie wszel-
kich zmian, zwłaszcza gdy cho-
dzi o bezpieczeństwo.

Zarząd Koła uhonorował 
kol. Marię Walczak, dyplomem 
za wieloletnią współpracę i pro-
pagowanie wśród młodzieży 
ochrony przyrody i kształtowa-
nie środowiska przyrodniczego 
na rzecz poprawy warunków 
bytowania zwierzyny. Współ-
praca prowadzona była z mło-
dzieżą szkolną z Liceum Ogól-
nokształcącego im. Św. Jana  
z Dukli 

Życzymy nowym opieku-
nom ze strony Koła jak i no-
wym opiekunom nad młodzieżą 
miłej i dalszej współpracy.

Życzymy miłych i spokoj-
nych wakacji tak młodzieży jak 
i nauczycielom. 

Artykuł przygotował Hono-
rowy Członek KŁ „ROGACZ” 

w Dukli 
Fryderyk Krówka

Łowiectwo i ekologia

Postaram się więcej czasu 
poświęcić pracy naszych myśli-
wych z młodzieżą, bowiem jest 
czas wakacji, odpoczynku na-
szych przyjaciół, więc nie tylko 
książka, telewizja czy inne za-
jęcia, ale bardzo ważny jest 
kontakt z przyrodą.

Dzieci i młodzież mają co-
raz mniejszy kontakt z przy-
rodą, co skutkuje brakiem zro-
zumienia zjawisk zachodzą-
cych w środowisku. Musimy 
zatem zaradzić tej sytuacji. 

W naszym Kole do tej pory 
młodzież zrzeszona w Szkol-
nych Kołach Ligi Ochrony 
Przyrody pod kierunkiem do-
świadczonego biologa-eko-
loga pani mgr Marii Walczak, 
korzystała bez wątpienia ze 
współpracy z naszymi myśli-
wymi, których obowiązkiem 

Dukla wczoraj i dziś

trudniejszym dokarmiania jej. 
Nasza młodzież żyje w coraz 
większym oderwaniu od przy-
rody. Trudno, więc oczekiwać, 
że kolejne pokolenia charakte-
ryzować się będą wrażliwością 
na sprawy związane z ochroną 
środowiska, płynącą z samo-
dzielnych doświadczeń i zro-
zumienia złożoności procesów 
zachodzących w przyrodzie. 
Trudno oczekiwać, że (dla nas 
naturalnie)pasje myśliwskie  
i wszystko to, co do ochrony 
środowiska wnosi łowiectwo 
będzie odpowiednio rozpozna-
wane i traktowane jako natu-
ralny element środowiska.

Równocześnie pragnę po-
dziękować młodzieży z nami 
współpracującej za dotychcza-
sowa pracę, niech ona przy-
nosi w przyszłości korzyści 
nie tylko dla naszego terenu, 
ale całej Polski. Życzymy wam 
miłych wakacji i pamiętajcie  
o wiedzy i doświadczeniach, 
jakie zdobyliście w tym okresie 
na temat łowiectwa i ekologii.

Szybko minął czas, kiedy 
składaliśmy łowieckie plany 
hodowlane a już mamy siódmy 
miesiąc w roku. Jest to szcze-
gólny czas dla myśliwych „ tra-

perów”, tych, którzy 
potrafią spędzić całą 
noc na ambonie. Noce 
są dłuższe, a czuwanie 
na ambonie jest bar-
dzo wyczerpujące. Sa-
tysfakcją jest możli-
wość wsłuchania się 
w nocne życie lasu.  
Są to niezapomniane 
wrażenia.

Jest to ostatni mo-
ment na porządki, wy-
branie starej karmy 
z paśników. To obo-
wiązkowy zabieg dla 
dzierżawcy obwo-
dów łowieckich, bo-
wiem resztki siana, 
zgniłe buraki i ziem-
niaki mogą stać się po-

było dawanie młodym pokole-
niom praktycznej lekcji. Myśli-
wymi współpracującymi z mło-
dzieżą w naszym Kole są kole-
dzy F. Krówka i St. Lis. Do tej 
pory ta współpraca układała się 
bardzo dobrze, zobaczymy, co 
będzie dalej, bowiem kol. Ma-
ria Walczak odchodzi na zasłu-
żoną emeryturę. 

Z upoważnienia Zarządu 
Koła życzymy p. Marii, aby  
o nas nie zapomniała, dużo 
zdrowia, wszelkiej pomyślno-
ści w życiu codziennym. Wie-
rzymy, że czym skorupka za 
młodu nasiąknie tym…

Przeżyliśmy wiele wspa-
niałych chwil, spotkań tak  
w szkole jak i w lesie. 

Nie ominęliśmy wszelkich 
konkursów dotyczących opieki 
nad zwierzyną a w okresie naj-

Dukielski rynek - początek lat 60.  Zdjęcie udostępniła stała czytelniczka Dukli.pl.

- A do kogo jest podobny?
-Nie znasz.

***
 Myśliwy pyta kolegę: Czym 
różni się dobry sąsiad od do-
brej sąsiadki?
- Dobry sąsiad pożyczy, a do-
bra sąsiadka da.

***
Myśliwy pyta żołnierza,  
co zrobi jak wybuchnie pożar w 
składzie amunicji?
Żołnierz powinien wylecieć  
w powietrze.

***
Dlaczego myśliwi lubią kobiety 
w skórze?
- Bo pachną jak nowa ta-
picerka.

***
Jeden myśliwy pyta kolegę, dla-
czego Adam był najszczęśliw-
szym człowiekiem na ziemi?
-Bo nie miał teściowej.

***
Myśliwy pyta kandydata na my-
śliwego, co jest najważniejsze 
w lesie?
- Papier toaletowy, zwłaszcza w 
iglastym.

***
Dlaczego myśliwi są jak śli-
maki? Mają rogi i myślą,  
że dom do nich należy.

* * *
Myśliwy mówi do syna:
- Jak będziesz grzeczny pój-
dziesz do nieba, jak niegrzeczny 
to do piekła.
- Tato, a co trzeba zrobić żeby 
pójść do kina?

 * * *
Myśliwy uczy synka:
- Jak mówiłem, Ziemia kręci się 
wokół Słońca.
- Nie rozumiem, a co się dzieje 
po zachodzie Słońca.

* * *
Lekarz pyta myśliwego czy 
cierpi na sny sadystyczne?
- Czy cierpię? To jedyna moja 
przyjemność.

Zdjęcie: Opiekunka Szkolnego Koła LOP Maria Walczak (z lewej strony). Autor: St. Lis

Wakacyjny humor myśliwski 
na lipiec 2012.

Żona i mąż:
Myśliwy wraca szybko z polo-
wania, bo żona miała rodzić.
Po przyjeździe widzi żonę w 
oknie porodówki i pyta to już?
-Tak.
-I co jest?
-Syn.
- To dobrze będzie moim 
następcą.
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