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Widziane z CergowejPromocja książki 
Iwla - miejsce i ludzie

Autor dziękuje p. Halinie Cycak za pomoc  
w redagowaniu książki

Koncert Kwartetu Instrumentalistów Dętych PSM w Krośnie uświetnił 
uroczystość

Uczniowie iwielskich szkół wystąpili z inscenizacją słowno muzyczną dotyczącą 
operacji karpacko-dukielskiej

Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar podziękował  
księdzu za pracę nad książką

Uczestnicy promocji
Nabywcy książki mogli dostać dedykację od Autora
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26 września br. odbyła się w Iwli pro-
mocja książki autorstwa ks. Ryszarda 
Szwasta pt. „Iwla – miejsce i ludzie”. 
Książka została wydana jako kolejny, 
dziesiąty tom Biblioteki Dukielskiej. 

Promocja rozpoczęła się Mszą św. w ko-
ściele parafialnym w Iwli, której przewodni-
czył ks. bp. Adam Szal. Po Mszy św. uczest-
nicy promocji przeszli do Domu Ludowego. 
Ilość osób uczestniczących w wydarzeniu 
przeszła najśmielsze oczekiwania organiza-
torów. Spotkanie rozpoczęła Krystyna Bo-
czar-Różewicz – gł. specjalista ds. promo-
cji gminy Dukla od przywitania przybyłych 
gości. Książka autorstwa ks. Ryszarda Szwa-
sta dotyczy przede wszystkim mieszkańców 
Iwli. Autor w swojej pracy, której poświe-
cił wiele lat badań ksiąg metrykalnych oraz 
innych dokumentów archiwalnych, prezen-
tuje dzieje7-8 pokoleń. Starał się przedstawić 
przodków mieszkańców Iwli wg. miejsca za-
mieszkania, numerów domów. Praca jest ko-
palnią wiedzy na temat mieszkańców Iwli  
z analizowanego okresu. Ks. Ryszard Szwast 
prezentuje w opracowaniu wiele aspektów 
życia mieszkańców swojej rodzinnej miej-
scowości, próbuje nawet ustalić etymolo-
gię nazwisk. Bardzo ciekawie opisuje dzieje 
gminy Iwla w okresie międzywojennym – po-
wiedziała Krystyna Boczar-Różewicz.

Ksiądz Ryszard Szwast przywitał przybyłych na promo-
cję gości, dziękował także wszystkim darczyńcom, dzięki 
których wsparciu książka mogła się ukazać, a także tym któ-
rzy pomogli w pracach nad przygotowaniem książki, szcze-

I cała Polska  
w tym jest

to ochotnicza rezerwa mili-
cji obywatelskiej co to ganiała 
obywateli w czasie nie uzna-
wanych przez „ludową władzę” 
przedwojennych  świąt pań-
stwowych, jak Trzeci Maja, czy 
święto listopadowe, kiedyśmy 
chowali się w bocznych ulicz-
kach,bo władza waliła pałkami. 
A potem znów wyciągało się 
zza pazuchy Biało - Czerwoną 
i maszerowalo w kolumnie  
z Warszawianką na ustach.

Wracam na wieżę. Wydra-
pałem się kiedyś na stanowi-
sko trębacza, bo ono dostępne 
dla zwiedczjacych, tak w każ-
dym razie kiedyś było. Strażak 
poprosil tylko obecnych o spo-
kój w czasie grania hejnału -  
i ta satysfakcja, że w tej chwili 
cała radiowa Polska słucha tej 
pięknej hejnałowej melodii. 
Nie wiem jak długo grany jest 
mariacki hejnał, ale na pewno 
dziesiatki lat, z przerwą na nie-
miecką, okupację. I nawia-
sem: denerwuje, kiedy w me-
diach mówi się i pisze o „oku-
pacji hitlerowskiej”. Jak by ist-
niało państwo pod nazwą hi-
tleria, a to przecież są Niemcy, 
jest państwo niemieckie rzą-
dzone przez Niemców, i to ono 
na przełomie lat trzydziestych  
i czterdziestych okupowało pół 
Europy.

I jeszcze raz wieża.  Kiedyś 
przed laty patrzyłem jak odna-
wia się koronę na wieży, jak 
strażacy gimnastykują się, aby 
dotrzeć do każdego fragmentu 
korony, ale dziś ona błysz-
czy złotem i podziwiana jest 
nie tylko przez turystów, ale 
także przez krakowian. Byłem 
chwilę temu na krakowskim 
rynku, dziś w słońcu i  w je-
siennym cieple, i nieodmiennie 
o każdej  porze dnia i roku - ry-
nek pełen turystów. Paryż ma 
swoje Pola Elizejskie, Nowy 

Mieszkam w Krakowie 
na tyle długo, że znam nie-
mal każdy kamień na ulicach 
którymi chodzę. Gdyby nie 
drzwewa rosnące w Parku Kra-
kowskim gdzie mieszkam nie-
opodal, widziałbym do dziś 
wieże wawelskie, mariacką, 
tego wszystkiego już z ulicy 
Chopina nie widać. Ale sły-
chać, zwłaszcza nocą, hejnał 
mariacki  kiedy hejnalista gra 
od siebie w zachodnią stronę. 
Pierwszą trąbkę, zgodnie z tra-
dycją puszcza w stronę ma-
gistratu, dla włodarza miasta,  
a potem na trzy strony świata. 
A wiecie państwo dlaczego me-
lodia hejnału urywa sie nagle, 
trochę ni wpięć ni w dziewięć 
w połowie rytmu? Kiedy jakieś 
turki  czy inne tatary oblegały 
w dawnym wieku miasto, ma-
riacki hejnalista ostrzegał hej-
nałem mieszkańców przed na-
jazdem hordy, bo on ją widział 
ze swojej wysokości. I w pew-
nym momencie jakiś tatar wy-
puścił strzałę i ona  utkwiła w 
szyi hejnalisty, przerywając 
graną melodię

Przypomina się współcze-
sna opowieść hejnałowa, którą 
być może, tu kiedyś już zamie-
ściłem. Otóż w hotelu „Pod 
Różą” na ulicy Floriańskiej 
zamieszkał przed laty  przez 
chwilę jakiś dostojnik z War-
szawy i nazajutrz zapytany w 
hotelowwej restauracji przez 
kelnera, jak się szanownwemu 
panu spało, ten odpowiedział: 
miejsce do spania świetne  
i ulica spokojna, ale jakiś wariat 
co godzinę cztery razy  wygry-
wał na trąbce zawsze tę samą 
melodię. Współczesny  kelner 
by zapewne odpowiedział: śpij 
pan spokojnie, ormo czuwa. Co 
bardziej współczesnym czy-
telnikom dopowiem, że ormo 
(tu celowo pisane małą literą),  
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Promocja książki Widziane z Cergowej

gólnie pani Halinie 
Cycak, która prze-
pisywała i redago-
wał materiały przy-
gotowane przez Au-
tora. Kwartet Instru-
mentów Dętych Pań-
stwowej Szkoły Mu-
zycznej w Krośnie 
muzycznie otworzył 
spotkanie. Kolejnym 
punktem było wy-
stąpienie ks. dr hab. 
Henryka Borcza, dy-
rektora Archiwum 
Diecezjalnego w Przemyślu,  
o początkach wiary na Du-
kielszczyźnie. Dzieci i mło-
dzież z Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Iwli wystą-
piły z inscenizacją słowno-mu-
zyczną dotycząca operacji kar-
packo-dukielskiej, nawiązującą 
do wydarzeń sprzed ponad sie-
demdziesięciu lat, kiedy Iwla 
została prawie zniesiona z po-
wierzchni ziemi w czasie toczą-
cych się tutaj walk. Insceniza-
cje przygotowały nauczycielki 
Anna Dróbek i Ewa Staroń.

100 sztuk książek, które zo-
stały zabrane na promocję roze-
szły się w mgnieniu oka, Autor 
wręczył pamiątkowe egzem-
plarze darczyńcom i wpisywał 
dedykacje uczestnikom promo-

cji. W spotkaniu uczestniczyli: 
burmistrz Dukli Andrzej Byt-
nar wraz z małżonką, wicebur-
mistrz Dukli Elżbieta Wróbel, 
sekretarz gminy Halina Cycak, 
senator RP Alicja Zając, poseł 
na Sejm RP Bogdan Rzońca, 
prof. dr hab. Mieczysław Ryba.

Podczas uroczystości pro-
mocji książki obecni byli stra-
żacy z Rigali koło Asyżu, ostat-
niej parafii we Włoszech, w 
której pracował ks. Ryszard 
Szwast, parafianie z Trzebosi, 
Czarnej, Osobnicy, w których 
Autor pracował po ukończe-
niu Seminarium Duchownego 
w Przemyślu, zanim wyjechał 
na ponad 20 lat do pracy zagra-

Jork Piątą Aleje, Warszawa ma 
Nowy Świat, Kraków ma swój 
stary Rynek z Sukiennicami, 
ma Planty i Wawel. Ma Wisłę 
z charakterystycznym zakolem 
pod zamkiem, ma dorożki kie-
dyś zwane dryndami. A nocne 
dwanaście uderzeń zegara na 
wieży mariackiej i trąbka hej-
nałowa, i to wszystko wysłu-
chane na słynnej rynkowej Li-
nii A -B- to już nie tylko sam 
Kraków, ale i cała Polska  
w tym jest.

Zbigniew Ringer

nicę do Francji i Włoch. Ksiądz 
Ryszard Szwast ma niezwykły 
dar skupiania ludzi wokół sie-
bie, świadczą o tym od siedmiu 
lat organizowane spotkania na 
Łazach- Kąty w Iwli. Najpierw 
postawiono Krzyż Wdzięcz-
ności za jego staraniem, aby 
spełnić obietnicę uratowanych 
mieszkańców Iwli, między in-
nymi jego ojca Stanisława z po-
żogi wojennej, która zrównała 
Iwlę z ziemią w 1944 roku, póź-

Prawo i Sprawiedliwość 
wygrało wybory w gminie Dukla 

KW Prawa i Sprawiedliwości wygrał wybory uzyskując 56,09% waż-
nych oddanych głosów (2744 głosy) w wyborach do sejmu w gminie Du-
kla. Na drugim miejscu znalazł się KW Platformy Obywatelskiej z 12,04% 
poparciem (589 głosów). Na trzecim Komitet Wyborczy Wyborców 
„Kukiz’15” z 9,63% poparciem (471 głosów). Na kolejnych miejscach zna-
lazły się Komitety Wyborcze: Polskiego Stronnictwa Ludowego z 7,73% po-
parciem (378 głosów), Zjednoczonej Lewicy z 4,23% poparciem (207 gło-
sów), Korwin z 3,7% poparciem (181 głosów), Nowoczesnej Ryszarda Petru 
z 3,03% poparciem (148 głosów), Razem z 2,21% poparciem (108 głosów), 
JOW Bezpartyjni z 0,78% poparciem (38 głosów), KWW Stonogi z 0,57% 
poparciem (28 głosów).Najwyższe poparcie KW PiS miał w Głojscach, naj-
niższe w Dukli w okręgu wyborczym nr 1 - 43,10%. Frekwencja wyborcza 
wyniosła 43,16%, najwyższa 48,39% była w Dukli, w lokalu wyborczym nr 
3 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, najniższa w Trzcianie, lokalu wy-
borczym w Domu Ludowym i wyniosła 25,74%.

W wyborach do senatu największe poparcie miała Alicja Zając uzyskując 
2 821 głosów tj. 56,92%, na drugim miejscu Stanisław Słyś 14,69% (728 gło-
sów), na trzecim Andrzej Guzik 12,45% (610 głosów). Kolejne miejsca za-
jęli: Joanna Bril – 7,45% (369 głosów), Edyta Wiśniowska – 3,97% (188 gło-
sów), Agnieszka Łącka – 2,76% (137 głosów), Paweł Helnarski 2,08% (103 
głosy). Frekwencja wyborcza do senatu wynosiła 43,16%.

Prawo i Sprawiedliwość otrzymało również najwięcej głosów na Podkar-
paciu i w Polsce.

Krystyna Boczar-Różewicz

Promesa dla 
gminy Dukla 

W związku z realizacją zadania: „Budowa boiska 
do piłki nożnej plażowej i siatkówki na kompleksie 
sportowym w Dukli” gmina Dukla wystąpiła z wnio-
skiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinanso-
wanie ze środków Rozwoju Kultury Fizycznej w ra-
mach programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej 
Województwa Podkarpackiego na rok 2015 i otrzy-
mała promesę na realizację powyższego zadania w wy-
sokości 150 tys. zł. Planowane jest wykonanie w ra-
mach zadania: boiska do piłki plażowej, placu do ska-
teparku, części oświetlenia, dojść i ogrodzenia. Prace 
mają być wykonane w tym roku.

kbr

Z posiedzenia Rady
Sesja Rady Miejskiej w Dukli odbyła się 29 września 2015 roku w Sali 

konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli.
W sesji wzięli udział radni: Jan Dembiczak, Andrzej Dziedzic, Zenon 

Leńczyk, Władysław Boczar, Krzysztof Woźniak, Halina Pietruś, Tomasz 
Węgrzyn, Andrzej Kędra, Ewa Przystasz, Mariusz Folcik, Jan Marszał, Adam 
Faustus, Zbigniew Głód, Teresa Belcik, Bohdan Gocz.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5. Informacja z realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czy-

stości na terenie Gminy Dukla.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) udzielenia z budżetu Gminy Dukla w 2016 roku pomocy finansowej 
Powiatowi Krośnieńskiemu, w formie dotacji celowej, na realizację inwesty-
cji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1999 R Dukla - Lubatowa, wzmoc-

nienie nawierzchni w m. Cergowa i Jasionka, w km 
0+650 - 4+700 oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 
2000 R Równe - Lubatówka wraz z budową chodnika 
w m. Równe w km 0+017 do 0+200 oraz odcinkowe 
wzmocnienie nawierzchni w km 0+300 - 2+985 oraz 
zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Dukla na 
2016 r. na udzielenie pomocy finansowej w formie do-
tacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego /druk nr 75/. 
Uchwałę podjęto większością głosów przy 1 głosie 
przeciw, 3 głosach wstrzymujących się/ głosowało 15 
radnych.

b) udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Rzeszowie pomocy rzeczowej 
w formie opracowania dokumentacji projektowej, na 
realizację zadania publicznego pn.: Budowa chodnika 
w ciągu drogi krajowej Nr 19 Kuźnica - Barwinek w 
m. Równe, na odcinku pomiędzy zatokami autobuso-
wymi, strona lewa (w km ok. 263 + 506 - 263 + 817) /
druk nr 76/. Uchwałę podjęto jednomyślnie/ głosowało 
15 radnych

c) zmiany uchwały własnej dotyczącej dopłaty do 
wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych /druk nr 77/. Uchwałę pod-
jęto jednomyślnie/głosowało 14 radnych.

d) poparcia apelu Związku Gmin Wiejskich Rze-
czypospolitej Polskiej o odrzucenie niektórych za-
pisów  projektu ustawy Prawo wodne /druk nr 78/. 
Uchwałę podjęto jednomyślnie/głosowało 14 radnych.

e) zamiaru wyłączenia i likwidacji Uzupełniają-
cego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w 
Dukli wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Du-

kli /druk nr 79/. Uchwałę pod-
jęto jednomyślnie/głosowało 
15 radnych.

f) wyboru ławników do 
Sądu Okręgowego w Krośnie 
i Sądu Rejonowego w Krośnie 
/druk nr 80/. Uchwałę podjęto 
jednomyślnie/głosowało 14 
radnych.

g) zmiany uchwały 
Rady Miejskiej w Dukli Nr 
XIII/66/15 z dnia 11 września 
2015 r. w sprawie trybu prac 
nad projektem uchwały budże-
towej Gminy Dukla /druk nr 
81/. Uchwałę podjęto jedno-
myślnie/głosowało 13 radnych.

h) wyrażenia zgody na za-
ciągnięcie zobowiązania na re-
alizację zadania pn. „Odbiór  
i transport odpadów komunal-
nych na terenie Gminy Du-

kla oraz odbiór, transport i za-
gospodarowanie odpadów ko-
munalnych segregowanych od 
właścicieli nieruchomości za-
mieszkałych z terenu Gminy 
Dukla” /druk nr 82/. Uchwałę 
podjęto jednomyślnie/głoso-
wało 14 radnych.

i) zmian w uchwale bu-
dżetowej Gminy Dukla na rok 
2015 /druk nr 83/. Uchwałę 
podjęto jednomyślnie/głoso-
wało 14 radnych.
8. Odpowiedzi na zapytania  

i wnioski.
9. Oświadczenia i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

Pełne teksty uchwał do-
stępne są na stronie interneto-
wej: www.bip.dukla.pl

Halina Cycak 
Sekretarz Gminy Dukla

Program Orange  
dla bibliotek

W bieżącym roku Biblioteka Publiczna w Dukli, po raz ko-
lejny, wzięła udział w realizowanym przez Fundację Orange pro-
gramie dla Bibliotek dzięki czemu otrzymała dotację na refunda-
cję kosztów dostępu do internetu. Celem programu jest wspiera-
nie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnia-
nie bibliotekom gminnym nowych technologii komunikacyjnych  
i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowocze-
snymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi 
i edukacyjnymi. Tegoroczna dotacja, w wysokości 168,54 zł, zo-
stała przeznaczona na pokrycie kosztów dostępu do internetu za 
okres od stycznia do lipca 2015 r.

Joanna Szczurek 

W promocji książki uczestniczyli strażacy z ostatniej parafii ks. Ryszarda  
w czasie jego pracy we Włoszech

niej coroczne modlitwy przy 
Krzyżu. Zawsze obecni są Jego 
parafianie i co ciekawe jest ich 
zwykle więcej aniżeli miesz-
kańców Iwli. Zawsze pomaga 
mu rodzina, szczególnie sio-
stry, siostrzenice i siostrzeńcy. 
Na zakończenie panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich zaprosiły 
na przygotowany poczęstunek.

Krystyna Boczar-Różewicz
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Nauczyciele uhonorowani
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz Dukli Andrzej 

Bytnar wyróżnił dyrektorów i nauczycieli wręczając im Nagrody 
Burmistrza. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli za-
trudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez gminę Dukla zatwierdziła Rada Miejska uchwałą z dnia 27 
maja 2014 r Nr XLIX/330/14. Wskazuje ona jasne kryteria przy-

znawania nagród. Dla przy-
kładu, uhonorowany dyrektor 
powinien m.in. osiągać dobre 
wyniki w nauczaniu potwier-
dzone liczbą uczniów w fina-
łach olimpiad, konkursów, za-
wodów, a także efektywnie go-
spodarować środkami budże-
towymi i mieniem szkoły, po-
zyskiwać dodatkowe środki fi-
nansowe, angażować się w po-
prawę warunków pracy i nauki, 
podejmować działalność inno-
wacyjną w zakresie wdrażania 
nowoczesnych metod nauczania 
i wychowania, opracowania au-
torskich programów i publika-
cji, prowadzić politykę dosko-
nalenia zawodowego nauczy-
cieli, podnosić własne kwali-
fikacje i inspirować innych do 
samokształcenia, organizować 
imprezy środowiskowe oraz 
wypoczynek dla dzieci i mło-
dzieży, dbać o stan i estetykę 
obiektów szkolnych, współpra-
cować z instytucjami i organi-
zacjami, innymi szkołami, ro-
dzicami, radą pedagogiczną, or-
ganami nadzoru, związkami za-
wodowymi. By kwalifikować 
się do nagrody, dyrektor oraz 
nauczyciel (według listy kry-
teriów) musi spełniać kryteria 

określone uchwałą. Nagrody w 
roku szkolnym 2014/2015 za 
szczególne osiągnięcia w pracy 
dydaktyczno – wychowawczej 
i opiekuńczej z dziećmi i mło-
dzieżą oraz twórczą postawę 
nauczyciela otrzymało 9 osób. 
Są to:
1. Krystyna Delimata – dyrek-
tor Zespołu Szkół Publicznych 
w Łękach Dukielskich
2. Danuta Ciuła – dyrektor 
Zespołu Szkół Publicznych  
w Jasionce
3. Jolanta Leń – dyrektor 
Szkoły Podstawowej   
w Wietrznie
4. Jerzy Pęcak – dyrektor Ze-
społu Szkół Nr 1 w Dukli
5. Stanisław Fornal – wicedy-
rektor Zespołu Szkół Nr 1  
w Dukli
6. Bernarda Skalska – na-
uczycielka języka angielskiego 
w Zespole Szkół Publicznych 
w Łękach Dukielskich
7. Anna Lis – nauczycielka 
geografii i chemii w Zespole 
Szkół Nr 2 w Dukli
8. Edyta Szczurek – nauczy-
cielka języka polskiego i edu-
kacji wczesnoszkolnej w Ze-
spole Szkół Publicznych  
w Równem

Nagrody Burmistrza Dukli dla 
najlepszych studentek PWSZ  
w Krośnie z gminy Dukla

5 października br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie odbyła się inau-
guracja roku akademickiego 2015/2016. W auli przy ul. Dmochowskiego, tradycyjnie rozpo-
częło ją odśpiewanie XIII wiecznego hymnu „Gaude Mater Polonia”. Wcześniej odbyła się 
Msza Święta w Bazylice Kolegiackiej „Fara” w Krośnie. 

Były wystąpienia rektora prof. dr hab. Grzegorza Przebindy, Przewodniczącego Kon-
wentu Piotra Przytockiego, zaproszonych gości oraz uroczysta immatrykulacja studentów  
I roku. Wręczono odznaczenia państwowe i nagrody pracownikom krośnieńskiej PWSZ. Na-
grodzono również najlepszych studentów, nagrody były także od burmistrzów i wójtów gmin, 
w których mieszkają najlepsi studenci. Elżbieta Wróbel wiceburmistrz Dukli w imieniu bur-
mistrza Dukli Andrzeja Bytnara wręczyła podczas uroczystej inauguracji roku akademic-
kiego dyplomy i nagrody dla dwóch najlepszych studentek z gminy Dukla:

Urszuli Marchewce absolwentki kierunku pedagogika i Urszuli Ożóg absolwentce kie-
runku filologia rosyjska. 

Studentkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce i pracy.
Krystyna Boczar-Różewicz

9. Agnieszka Szyndak – na-
uczycielka przyrody w Szkole 
Podstawowej w Wietrznie  
i biologii w Zespole Szkół Pu-
blicznych w Równem

Z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej chciałbym wszystkim 
nauczycielom, wychowawcom, 
pedagogom, pracownikom 
oświaty złożyć serdeczne po-
dziękowania za ich wychowaw-
czy i dydaktyczny trud. Zawód 
nauczyciela – to misja. Dzisiej-
sze czasy nakładają na nauczy-
cieli i wychowawców szczegól-
nie ważne zadanie i ciągłą od-
powiedzialność za drugiego 
człowieka. Często spotykamy 
się z opinią, a nawet żądaniem, 
że oprócz nauczania powinni-
ście również wychowywać na-
sze dzieci i młodzież.

W znacznym stopniu – To 
Wy, drodzy Nauczyciele ma-
cie duży wpływ na to, że każdy 
z Waszych uczniów stanie się  
w przyszłości „pełnym warto-
ści człowiekiem”. Wiemy, że 
doskonale radzicie sobie z tymi 
wyzwaniami, czynicie to Pań-
stwo zresztą każdego dnia. 

W tym uroczystym dniu – 
dniu Waszego święta życzymy 
dużo zdrowia i wytrwałości, 
umiejętności odnajdywania  
w każdej sytuacji magicznego 
złotego środka, wyznaczania 
rozsądnych granic i mądrości 
bezstronnego oceniania oraz 
spełnienia marzeń w życiu oso-
bistym i w pracy zawodowej. 
Bądźcie przyjaciółmi naszych 
dzieci i młodzieży, bo tylko 
przyjaciele budują trwale, mą-
drze i na lata.

Danuta Szczurek 
dyrektor ZOPO w Dukli

Inicjatywa Kółka 
Rolniczego w Łękach 
Dukielskich

Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich podjęło inicjatywę 
przebudowania swojego terenu na centrum kulturalne wsi. Zo-
stała wybudowana wiata, której koszt wyniósł 16 tys. zł plus praca 
mieszkańców. Pani Małgorzata Tomkiewicz prezes Kółka Rolni-
czego w Łękach Dukielskich powiedziała: Aby zakończyć inwesty-
cję potrzebna nam pomoc w ułożeniu krawężników i kostki. Kostkę 
już mamy, a krawężniki trzeba kupić i zapłacić fachowcowi za uło-
żenie. Szacujemy, że do zakończenia inwestycji, która służyć bę-
dzie wszystkim mieszkańcom naszej wioski potrzeba około 2 tys. zł. 
Może znajdzie się sponsor, który pozwoli zakończyć budowę w tym 
roku. Z góry serdecznie dziękuję w imieniu mieszkańców.

kbr

B e z p r y m  c z . 4
I oto nagle na scenie historii Polski pojawia się pierworodny syn 

Chrobrego, Bezprym. Postać tragiczna, a za swoje działanie bar-
dzo negatywnie oceniana przez potomnych. Z przekazów wiemy, 
że jest pierworodnym synem Bolesława Chrobrego i księżniczki 
węgierskiej, która według części historyków była córką Gejzy,  
a więc siostrą Stefana, w przyszłości świętego i króla Węgier. Od-
nośnie jego dzieciństwa, młodości jak i wieku dorosłego wiado-
mości są niezmiernie skromne, w przeciwieństwie do wiadomości, 
jakie posiadamy odnośnie młodszego syna Chrobrego Mieszka. 
Wiemy tylko, że jako chłopiec został wysłany do jednego z klasz-
torów we Włoszech. Prawdopodobnie ojciec przeznaczył go do 
stanu duchownego. Kiedy Bezprym powrócił z Włoch, nie wia-
domo, zapewne był obecny przy koronacji Bolesława Chrobrego. 
Jak się układały jego stosunki z ojcem oraz młodszym bratem rów-
nież nic nie wiadomo. Wiele do myślenia daje hipoteza jakoby był 
żupanem węgierskiego grodu Vesprim [żupan – zarządca grodu, 
później miasta w imieniu suwerena, księcia, bądź króla, w tym 
przypadku króla Stefana]. Powyższa hipoteza ma logiczne pod-
stawy, aby ją obdarzyć wielkim prawdopodobieństwem. W myśl 
jej Bezprym skłócony z bratem udaje się na Węgry do swojego 
wuja Stefana. Ten chętnie go przyjmuje, czyni żupanem, a rów-
nocześnie zastanawia się, jak wykorzystać jego osobę w konflik-
tach polsko-węgierskich. Trzeba przyznać, że jego rozumowanie 
obiecywało korzyści dla królestwa Węgier. Zaś sam Bezprym, jak 
zobaczymy, aktywnie współdziała z wrogami Polski i Mieszka 
II. Śledząc losy Bezpryma, nie sposób zadać sobie kilku pytań. 
Mnie najbardziej nurtuje pytanie, dlaczego jego ojciec Chrobry w 
tak nieojcowski sposób odsuwa się od swojego syna? Czy było to 
zasługą ukochanej przez niego żony Emnildy? Jeżeli tak, to dla-
czego nie doszło do zbliżenia ojca z synem po jej śmierci. A może 
przeżycia z dzieciństwa uczyniły go zamkniętym i nieufnym wo-
bec wszystkich łącznie z ojcem. Jeżeli do tego dodamy zazdrość  
z wyniesienia młodszego brata, może nienawiść, a wszystko z 
pewnością podsycane przez ludzi z nim związanych, którzy w jego 

wyniesieniu widzą wła-
sne korzyści, mamy por-
tret człowieka mściwego, 
wręcz okrutnika. Trzeba 
dodać, że w chwili 
śmierci Chrobrego Bez-
prym liczy około 38 lat. 
W dziejach Polski okres 
od śmierci Chrobrego do 
roku 1040, a więc około 
15 lat, to czas walk brato-
bójczych w dynastii Pia-
stów, czas buntów ludo-
wych o podłożu religij-
nym, jak i społecznym,  
a także czas najazdów są-
siadów na nasz kraj połą-
czony z bezlitosnym łu-
pieniem.

Ale po kolei. Pierwsze lata panowania Mieszka II nie wró-
żyły żadnych większych kłopotów. Wręcz przeciwnie. Przesłany 
Mieszkowi II modlitewnik wraz z listem księżnej Lotaryngii Ma-
tyldy, osoby spokrewnionej z cesarzem, świadczy o co najmniej 
poprawnych stosunkach z częścią niemieckich elit, które korona-
cję Chrobrego jak i Mieszka II zdążyły zaakceptować. Potwier-
dzeniem owego faktu niech będzie krótki urywek listu wspomnia-
nej Matyldy. Posłuchajmy: „Tę zaś księgę dlatego Tobie przesy-
łam, aby nie było nic niewiadomego w służbach Bożych Twej 
królewskiej dostojności”. I dalej. „Bóg wszechmogący, z którego 
ustanowienia jesteś ukoronowany diademem królewskim, on że 
niech uczyni Cię od wszystkich wrogów mocniejszym”. Jak wi-
dzimy, Mieszko II został pomazany na króla z woli i łaski Boga. 
Z powyższym faktem nie zgadza się jednak cesarz jak i siły bli-
sko z nim związane.

Jerzy Możdżan

W tym numerze drukujemy ostatni fragment książki Prasłowia-
nie, Słowianie, Polacy – rozważania. Zainteresowani mogą zaku-
pić książkę w księgarni w Dukli.

Edyta Szczurek, nauczycielka j. polskiego w ZSP w Łękach Dukielskich odbiera 
nagrodę od burmistrza. Fot. kbr

Wiata w Łękach Dukielskich
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Wszystkich Świętych
dzień zadumy i pamięci o bliskich zmarłych 

1 listopada obchodzimy 
w Kościele katolickim Dzień 
Wszystkich Świętych. W tym 
dniu odwiedzamy groby na-
szych bliskich rodziców, przy-
jaciół, krewnych. Stawiamy 
kwiaty, zapalamy znicze. 
W Kościele katolickim w Dzień 
Wszystkich Świętych oddaje 
się część tym zmarłym, którzy 
dostąpili chwały nieba nato-
miast 2 listopada obchodzi się 
Dzień Zaduszny zwany inaczej 
„Zaduszkami”, w których ota-
czamy modlitwą zmarłych, któ-
rzy za swoje grzech pokutują w 
czyśćcu. Dzień Zaduszny wpro-
wadził opat benedyktynów we 
Francji w X wieku. Zarządził 
2 listopada modlitwę za zmar-
łych . Termin ten szybko rozpo-
wszechnił się we Francji, An-
glii, Niemczech. W XIII zwy-
czaj ten stał się powszechny.

Pierwotnie uroczystość 
Wszystkich Świętych obcho-
dzono w maju, który był mie-
siącem poświęconym zmar-
łym. Do tej pory w tradycji lu-
dowej funkcjonuje szereg prze-
sądów związanych z tym mie-
siącem, między innymi prze-
stroga przed organizowaniem 
majowych ślubów. W VIII 
wieku Wszystkich Świętych 
zostało przeniesione przez pa-
pieża Grzegorza III z maja 
na 1 listopada. Uważa się, że 
zmiana ta mogła być spowo-
dowana względami ideologicz-
nymi, otóż 1 listopada zaczął 
konkurować z pogańskim świę-
tem Halloween. W okresie Pol-
ski Ludowej święto to było na-
zywane Świętem Zmarłych, co 
miało na celu zamazanie jego 
religijnego charakteru.

Dzień Wszystkich Świę-
tych obchodzony jest uroczy-
ście w Kościele katolickim. 
Odprawiana jest msza święta, 
podczas której księża zakładają 
białe szaty liturgiczne będące 
symbolem radości. Odbywa 
się również uroczysta proce-

sja na cmentarz i wspólna mo-
dlitwa nad grobami. W Polsce 
Uroczystość Wszystkich Świę-
tych jest jednym z najważniej-
szych świąt. Jest to dzień za-
dumy i kontemplacji nad celem 
naszego ziemskiego życia.

 Na warszawskich Powąz-
kach w Dzień Wszystkich 
Świętych organizowana jest, od 
kilkudziesięciu lat, kwesta na 
rzecz ratowania zabytkowych 
pomników. Spoczywają tu-
taj lotnicy Żwirko i Figura, au-
tor Mitologii Jan Parandowski, 
poeta Leopold Staff, Bolesław 
Prus, prezydent Ignacy Mo-
ścicki czy też przywódcy Pań-
stwa Polskiego Podziemnego. 
W zbiórce biorą udział ludzie 
świata nauki, sztuki, życia spo-
łecznego i politycznego. Jest to 
szlachetna akcja, która jedno-
czy ludzi w zdobyciu szczyt-
nego celu. 

W naszej gminie nie orga-
nizujemy podobnych akcji, ale 
dokładamy wszelkich starań 
aby zabytkowe pomniki, które 
znajdują się na naszych cmen-
tarzach były w należytym sta-
nie. W 2014 roku z inicjatywy 
p. Krystyny Mastyki odrestau-
rowane zostały cztery nagrobki 
na Cmentarzu Komunalnym w 
Dukli przy ul. Pocztowej Ka-
rola Reissa, Ludwika Dłuż-
niewskiego, Anny Horak, Ka-
zimiery Minkusiewiczowej. 
Środki na odnowienie zabyt-
kowych pomników pozyskała 
w części gmina Dukla od Wo-
jewódzkiego Konserwatora Za-
bytków resztę dołożyła z wła-
snego budżetu. Natomiast na 
cmentarzu w Równem został 
dzięki staraniom Regionalnego 
Towarzystwa Historycznego w 
Równem odnowiony w br. po-
mnik pomordowanych żołnie-
rzy Armii Krajowej w ramach 
projektu realizowanego przy 
wsparciu gminy Dukla.

bpudlo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski o przyznanie takiego wsparcia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała 
 
 

 
 
Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach 
poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1581) którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl.  
 

Pomoc przyznaje się na operacje polegające na rozwijaniu działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów 
rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym produktów będących wynikiem tego przetwarzania, w zakresie:  
 

- co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w wykazie określonym w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia lub 
-   przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne.  
 

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty budowy lub modernizacji zakładów przetwórstwa 
produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi oraz koszty ogólne.  
 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z Instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie 
internetowej ARiMR.  
 

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których 
niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało nieprzyznaniem pomocy. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy lub dołączone do niego 
dokumenty nie będą zawierać danych niezbędnych do ustalenia liczby punktów za dane kryterium, nie będą przyznane punkty za to kryterium.  
 

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. 
 

Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego                   
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529).  
 

W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego przedsiębiorstwa 
albo jego wyodrębnionej organizacyjnie części.  
 

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje 
suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 14 ust. 2 ww. rozporządzenia.  
 

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości, na 
stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie                        
w pozostałych województwach. 

 
 
 
 

Szczegółowe informacje uzyskać można w Podkarpackim Oddziale Regionalnym ARiMR w Rzeszowie, al. Tadeusza Rejtana 36, pod 
numerem telefonu 17/875 60 00 oraz bezpłatnej infolinii 800 38 00 84, na stronie internetowej ARiMR – www.arimr.gov.pl 

 

Trzy tysiące zł  
dla OSP Równe

Blisko 150. zawodo-
wych i ochotniczych jedno-
stek straży pożarnej z całej 
Polski otrzymało darowizny 
w łącznej wysokości około 
miliona złotych od PKN 
ORLEN. 

Uroczysta siódma edy-
cja wręczenia symbolicz-
nych czeków odbyła się  
9 października w siedzibie 
Spółki w Warszawie. Wśród 
obdarowanych OSP znala-
zła się również Ochotnicza 
Straż Pożarna z Równego. 
Strażaków z Równego re-
prezentował i czek na  
3 tys. złotych odebrał Na-
czelnik OSP Równe Jakub 
Miszczak. Otrzymana darowizna ma być wykorzystana na sprzęt 
oświetleniowy dla OSP Równe.

Darowizny przedstawicielom zawodowych i ochotniczych 
straży pożarnych ufundował PKN ORLEN oraz Spółki Grupy Ka-
pitałowej jak ORLEN Upstream oraz ANWIL. W tym roku do 
strażaków trafiły darowizny o wartości prawie miliona złotych. 
Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele jednostek z całego 
kraju.

Wśród gości specjalnych uroczystości obecny był m. in. Ko-
mendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wiesław 
Leśniakiewicz, który po raz kolejny objął patronatem prowadzoną 
przez Fundację ORLEN – Dar Serca akcję „NIE DLA DYMU”. 
Dzięki niej do Rodzinnych Domów Dziecka i klientów stacji pa-
liw trafiły czujniki tlenku węgla, czujniki dymu, gaśnice domowe, 
a w tegorocznej edycji trafią także koce gaśnicze.

Podczas 15 lat trwania programu pomocy jednostkom straży 
pożarnej PKN ORLEN przekazał strażakom darowizny rzeczowe 
i finansowe o wartości prawie 8 mln zł.

Jarosław Gniady  
OSP Równe

Jarosław Miszczak – Naczelnik OSP Równe (trzeci od prawej) z czekiem  
podczas Gali Straży Pożarnych w Warszawie
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Święto plonów w Tylawie

Obchody Światowego 
Dnia Turystyki  
w Zyndranowej

Otwarcie dożynek w Tylawie

Konkurs drwali zgromadził dużą publiczność. Fot. Aneta Gęborys

Wieniec dożynkowy z Tylawy reprezentował gminę Dukla na dożynkach 
Powiatowych w Krościenku Wyżnym. Fot. Wacław Cyran

Światowy Dzień Turystyki Województwa Podkarpackiego w Zyndranowej 
otworzył burmistrz Dukli Andrzej Bytnar. Fot. kbr

Odznaczeni statuetką Marszałka Województwa Podkarpackiego „Za szcze-
gólną aktywność w rozwoju turystyki i jej promocji” z organizatorami

Zwycięzcy regionalnego etapu konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny”

Pokaz musztry w wykonaniu zrekonstruowanej grupy Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” z rymanowskiego liceumBasia Pudło i Ania Chłopecka z IT w Dukli przedstawiły atrakcje turystyczne gminy Dukla
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Obchody Światowego 
Dnia Turystyki 
na Podkarpaciu w Zyndranowej

Święto zostało ustano-
wione w 1979 roku z inicja-
tywy Światowej Organizacji 
Turystyki działającej przy Or-
ganizacji Narodów Zjednoczo-
nych. Obchody mają kształto-
wać społeczną świadomość do-
tyczącą znaczenia i roli tury-
styki we współczesnym świe-
cie, zarówno w aspekcie kultu-
rowym, politycznym i gospo-
darczym. W przypadku niektó-
rych krajów biznes turystyczny 
jest bardzo istotnym źródłem 
wpływów do budżetu – tak jest 
na przykład w Grecji, Hiszpa-
nii czy Włoszech. Jak się oka-
zuje, to właśnie Europa stanowi 
światową mekkę turystyki – w 
2011 roku przywitała pół mi-
liarda podróżnych. Najczę-
ściej odwiedzanymi państwami  
w skali globalnej są zaś Fran-
cja, Stany Zjednoczone i Chiny. 
Liczba turystów stale rośnie, 
głównie ze względu na nie-
ustannie zwiększające się moż-
liwości swobodnego (i niedro-
giego) przemieszczania. Daw-
niej, zwłaszcza w XVII i XVIII 

wieku popularny był w Euro-
pie tzw. Grand Tour, czyli po-
dróż, w którą wyruszali arysto-
kraci i intelektualiści w celu na-
brania dobrych manier, obycia 
w świecie sztuki i kultury oraz 
wyrobienia gustu artystycz-
nego. Grand Tour odbyli mię-
dzy innymi Monteskiusz, Lord 
Byron, Wolfgang Amadeusz 
Mozart czy Stanisław August 
Poniatowski. 

Wojewódzkie obchody 
Światowego Dnia Turystyki w 
roku 2015 zorganizowane zo-
stały w Muzeum Kultury Łem-
kowskiej w Zyndranowej przez 
Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Podkarpackiego.  
26 września spotkali się tam lu-
dzie związani z rozwojem i pro-
mocją turystyki na terenie wo-
jewództwa podkarpackiego. 
To wydarzenie było okazją do 
wręczenia statuetek Marszałka 
Województwa Podkarpackiego 
„Za szczególną aktywność  
w rozwoju turystyki i jej pro-
mocji”. Otrzymali je Lutek 
Pińczuk z Chatki Puchatka w 

Konkurs drwali i inne atrakcje
Święto Plonów w Tylawie

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Tylawie już piąty raz zor-
ganizowało Dożynki Wiejskie. 
Jak co roku mogliśmy się po-
chwalić ciekawym progra-
mem, który przyciągnął miesz-
kańców Tylawy i okolic. Panie  
z KGW od strony kulinarnej 
dołożyły wszelkich starań, żeby 
nikt nie był głodny. Pierogi ru-
skie cieszyły się największym 
powodzeniem, ale nie gor-
szy był bigos i golonka grillo-
wana, szczególnie panowie do-
pieszczali swoje podniebienia 

tymi specjałami. Mogłyśmy się 
także pochwalić pysznymi cia-
stami, proziakami z masełkiem, 
swojskim chlebem ze smalcem 
i ogórkiem oraz własnej roboty 
nalewkami. W programie do-
żynek przewidziany był kon-
kurs drwali, do którego przy-
stąpiło trzech zawodowych pi-
larzy. Po zaciętej walce zawod-
nicy zajęli następujące miejsca: 
1 miejsce Michał Blok, 2 miej-
sce Mariusz Bąk, 3 miejsce Da-
riusz Kosior. Gratulujemy zwy-
cięzcom!!! Atmosferę imprezy 

podkręcił występ pod tytułem: 
„Rolnik szuka żony„ i ”Moda 
na każdą porę roku” w wy-
konaniu naszego koła gospo-
dyń, przygotowany przez naszą 
członkinię panią Marię Król. 
Pięknie zaśpiewały dziew-
czynki z Tylawy z kl. IV: Ola 
Gęborys, Ola Kordyś, Nikola 
Chudyk, Magda Domin, Ania 
Urbańska i jej młodszy brat 
Piotruś. Za występ serdecznie 
dziękujemy i mamy nadzieję, 
że za rok też posłuchamy tych 
pięknych głosów. 

Dziękujemy sponsorom 
Dariuszowi Sobieraj, Nadle-
śnictwu Dukla, Podkarpac-
kiemu Bankowi Spółdziel-
czemu w Dukli oraz sklepowi 
Hucqvarna w Krośnie, Przed-
siębiorstwu Materiałów Drogo-
wych w Rzeszowie sp. z o.o., 
radnemu Rady Miejskiej w Du-
kli Bohdanowi Gocz, radnemu 
powiatowemu Zenonowi Fedak 
oraz Małgorzacie Domisiak. 
Dzięki nim możliwy był zakup 
brakującego sprzętu kuchen-
nego. Mamy nadzieję, że za rok 
15 sierpnia też spotkamy się na 
dożynkach w Tylawie. na które 
już teraz ZAPRASZAM !!! 

Aneta Gęborys 
Fot. na wkładce

Bieszczadach, Krystyna Rados 
ze schroniska Radosne Szwej-
kowo w Łupkowie, Wojciech 
Krukar z PWSZ Krosno, Kry-
styna Boczar-Różewicz gł. spe-
cjalista ds. promocji gminy Du-
kla, TVP Oddział Rzeszów, Ra-
dio Rzeszów.

Wręczone zostały także 
Odznaki Honorowe Ministra 
Sportu i Turystyki „Za zasługi 
dla turystyki”. Podkarpacka 
Regionalna Organizacja Tury-
styczna ogłosiła natomiast wy-
niki regionalnego etapu kon-
kursu na „Najlepszy Produkt 
Turystyczny”. Niekwestio-
nowanym hitem sezonu oka-

zały się Bieszczadzkie Dre-
zyny Rowerowe (http://drezy-
nyrowerowe.pl/), które uhono-
rowane zostały zarówno sta-
tuetką, jak też okazały się naj-
lepszym produktem turystycz-
nym województwa podkarpac-
kiego w letnim sezonie 2015. 
Obchody święta otworzył go-
spodarz gminy burmistrz Du-
kli Andrzej Bytnar. A uświet-
nił je pokaz musztry w wyko-
naniu zrekonstruowanej grupy 
Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” z rymanowskiego li-
ceum, mimo siąpiącego desz-
czu wzbudził zachwyt.

Krystyna Boczar-Różewicz
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Nagrody Burmistrza Dukli 
dla najlepszych studentek

Nauczyciele uhonorowani

Burmistrz Andrzej Bytnar wręcza nagrodę Stanisławowi  
Fornalowi, z-cy dyrektora ZS nr 1 w Dukli

Bernarda Skalska, nauczycielka j. angielskiego w Łękach  
Dukielskich odbiera nagrodę z rąk burmistrza Dukli

Nagrodzeni z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej nauczyciele z wiceburmistrz Dukli  
Elżbietą Wróbel (2ga z lewej), dyr ZOPO w Dukli Danutą Szczurek i burmistrzem Dukli  
Andrzejem Bytnarem (1szy z prawej). Fot. Krystyna Boczar-Różewicz

Obchody rocznicowe w „Dolinie Śmierci”

Uroczystości rocznicowe otworzył burmistrz Dukli Andrzej Bytnar Składanie wieńców pod Krzyżem Pojednania w Dukli. Fot. Ewa Bukowiecka

Obchody rocznicowe 
w „Dolinie Śmierci”

W Dukli odbyły się uroczystości upamiętniające jedną z naj-
krwawszych bitew II wojny światowej. W obchodach operacji 
karpacko – dukielskiej udział wzięli kombatanci z Czech, Słowa-
cji i Polski. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele dyplo-
macji, władz samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiato-
wego i gminnego, wojska, policji, oraz mieszkańcy dukielszczy-
zny, młodzież i dzieci.

W tym roku uroczysto-
ści rocznicowe rozpoczęły się 
5 października na Cmentarzu 
Wojennym w Dukli. Po wysłu-
chaniu hymnów państwowych 
Czech, Słowacji i Polski w wy-
konaniu Orkiestry Wojskowej 
21. Brygady Strzelców Podha-
lańskich z Rzeszowa, gości po-
witał burmistrz Dukli Andrzej 
Bytnar. Następnie głos zabrał 
starosta krośnieński Jan Jusz-
czak. – Znajdujemy się w szcze-
gólnym miejscu. To tutaj roze-
grała się największa bitwa gór-
ska w czasie II wojny świato-
wej. I przychodzą mi na my-
śli słowa polskiej piosenki żoł-
nierskiej „Przejdą lata i wieki 
przeminą, pozostaną ślady 
dawnych lat (…)”. I te ślady 
dawnych lat są widoczne tutaj  
i w innych miejscach ziemi du-
kielskiej, świdnickiej i preszow-
skiej. Przytaczając kolejne 
wersy tej piosenki mogę powie-
dzieć: „I poszli szaleni, zażarci 
i poszli zabijać i mścić. I poszli 
jak zwykle uparci, jak zawsze za 
honor się bić”. Tak było 71 lat 
temu. Poszli bić się za honor, 
poszli bić się za wolność, za na-
szą wolność, za to abyśmy mo-
gli żyć w wolnych krajach. Sza-
nowni Państwo, nie można za-
pomnieć o tych wydarzeniach. 
Nie można zapomnieć o tych 
młodych ludziach, którzy prze-
lewali swoją krew, ginęli i ko-
nali w tej naszej polsko – sło-
wackiej ziemi. Na, których cze-
kały rodziny z wiarą, że wrócą 
z wolnością, ale też żywi i cali. 
Dla ponad 120 tys. żołnie-
rzy nie było dane wrócić. Wol-
ność przynieśli, ale nie przy-
nieśli radości swoim rodzinom, 

swoim bliskim. Ten żal pozo-
stał do dnia dzisiejszego. Czyż 
możemy o nich zapomnieć? 
– z tym pytaniem starosta 
zwrócił się szczególnie do lu-
dzi młodych uczestniczących 
w uroczystości, na zakończe-
nie przywołując słowa św. Jana 
Pawła II, które są wyryte na 
Krzyżu Pojednania - „Krzyż 
znaczy życie. Jest silniejszy niż 
śmierć i wierzymy, że Ci którzy 
oddali życie za wolność naszą 
i waszą, mają życie wieczne”. 
Chwała Bohaterom! Cześć Ich 
pamięci. Uroczystości w Du-
kli zakończył odegrany przez 
trębacza sygnał „Śpij Kolego”. 
Druga część obchodów rocz-
nicowych odbyła się w Nowo-
sielcach i Zarszynie.

Delegacje poszczególnych 
władz, organizacji kombatanc-
kich i mundurowych złożyły 
wieńce na Cmentarzu Wojen-
nym i pod Krzyżem Pojedna-
nia, gdzie odmówiono wspólną 
modlitwę w intencji poległych 
za ojczyznę.

Dzień później, 6 paździer-
nika obchody bitwy zwanej też 
karpacko – preszowską odbyły 
się w Świdniku na Słowacji.  
W uroczystościach uczestni-
czyła delegacja powiatu kro-
śnieńskiego pod przewodnic-
twem starosty Jana Juszczaka.

***
Operacja karpacko – du-

kielska trwała od 8 wrze-
śnia do 10 października 1944 
roku. Kilka miejscowości zo-
stało doszczętnie zniszczonych.  
Z uwagi na liczbę poległych 
miejsce to nazywane jest  
„Doliną śmierci”.

Ewa Bukowiecka

TRENY DLA EWY
Adam Czaja

TREN PIERWSZY – OBECNOŚĆ
Czy wszyscy są obecni z naszej klasy
tak tylko Ewa wybiegła na chwilę w zaświaty
i na niebiańskich łąkach zbiera
nowego życia kwiaty
w pamięci są jeszcze szkolne rozmowy
i ta powaga smutna powaga 
jak zwiastun śmierci
Ewo wspomnieniami żal we me rozkwita.

PUSTE MIEJSCE PRZY STOLE – TREN DRUGI
Odejście twoje Ewo
jakby potęgę życia zmniejszyło
i tym podmuchem śmierci
płomień dojrzałego życia zgasiło
Ewo twoich bliskich
wciąż boli to puste miejsce przy stole
gdzie rozmową i uśmiechami
radość dawałaś
jak dzieciom daje się czekoladki i mandarynki
teraz wielka smutku cisza nastała
co łzami matki w ból jest wpisana. 

LIST – TREN TRZECI
Ewo zostawiłaś kilka cennych rzeczy
Pierwsze i ostatnie wypowiedziane słowo
pierwszy uśmiech pierwszy pocałunek
i pierwszą łzę
to niby tak niewiele a nie umiem tego zabrać
te skarby pozbiera Bóg – dusz naszych włodarz
Ewo a gdy się kiedyś znów spotkamy
powiem ci wesoły wiersz
teraz nie mogę
usta zamyka mi smutek.

ODEJŚCIE
Te ranne krople rosy
na młodej jabłoni
przypominają mi łzy matki
ojciec odszedł od nas o świcie
w pośpiechu po cichu
jakby spieszył się na pociąg
i bez słowa zamknął za sobą drzwi
teraz w każdą rocznicę 
matka zakłada czarną woalkę
i zapala żalu znicze
wtedy nie płakałem
i nie umiem pisać łzami
skamieniałem
teraz dopada mnie 
to czarne echo tamtego świtu
i ten śpiew ptaków w ogrodzie
na przekór śmierci
czy na radość z życia
nie wiem.

Urszula Marchewka i Urszula Ożóg odbierają nagrody z rąk rektora PWSZ w Krośnie 
prof. dr hab. Grzegorza Przebinda i wiceburmistrz Dukli Elżbiety Wróbel 
Fot. Archiwum PWSZ Krosno
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Towarzystwo Sportowe Pro- Familia, Starostwo powiatowe  
w Krosnie Gmina Dukla, Gmina Wojaszówka - ZAPRASZAJĄ  

na XVI Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości  
w Piłce Siatkowej 

PRO FAMILIA – CUP 
2015

Międzynarodowy Rodzinny Sportowy Piknik Siatkarski
 
Turniej odbędzie się w dniu - 29.11.2015 w obiektach sporto-
wych Ustrobna – powiat krośnieński, gmina Wojaszówka, Nie-
pla – powiat jasielski, gmina Jasło
W turnieju mogą wziąć udział drużyny grające w ligach, drużyny 
składające się z zawodników którzy występują w ligach PZPS – 
grupy zawodowe A, B: mecze tych grup w Ustrobnej,
Grupy C, D skierowane są do drużyn typowo amatorskich – w 
tej kategorii nie mogą występować zawodnicy grający w ligach 
PZPS, zawodnicy zrzeszeni w PZPS.
KATEGORIE – C, D KIERUJEMY DO DRUŻYN RODZIN-
NYCH, SZKÓŁ ZAKŁADÓW PRACY, INSTYTUCJI, OR-
GANIZACJI, STOWARZYSZEŃ, GRAJĄCYCH AMATOR-
SKO W PIŁKĘ SIATKOWĄ Z TERENU POWIATU KRO-
ŚNIEŃSKIEGO

Nagrody- Kategoria zawodowa, kategoria amatorska:
1. miejsce - piłka siatkowa Mikasa 200, grawerowany puchar 

szklany, dyplom
2. miejsce - piłka siatkowa Mikasa 300, grawerowany puchar 

szklany, dyplom
3. miejsce - piłka siatkowa Mikasa 310, grawerowany puchar 

szklany, dyplom
4. miejsce - piłka siatkowa Mikasa, , grawerowany puchar szklany 

dyplom
Drużyny wyeliminowane po grach grupowych otrzymują grawe-
rowane puchary szklane,nagrody pocieszenia ufundowane przez 
Starostwo powiatowe w Krośnie, Starostwo powiatowe w Jaśle, 
Gminę Jasło, Gminę Wojaszówka, GOKiR Wojaszówka, spon-
sorów.
 - dla wszystkich uczestników, zawodników zapewniamy ciepły 

posiłek – obiad godz.12.00 do14.00
 - podczas trwania turnieju poczęstunek w formie stołu szwedz-

kiego swojskie jadło, swojskie wyroby, 

 wędliny, wyroby garmażeryjne, żurek, ciasta, owoce, kawa, 
herbata.

 - wszyscy uczestnicy otrzymają również zimne napoje.
 - koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa organizator 

turnieju.

Turniej jest dofinansowany przez: 
• Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie
• Urząd Marszałkowski województwa podkarpackiego w Rze-

szowie
• Starostwo powiatowe w Jaśle, Starostwo powiatowe w Krośnie
• Gmina Jasło. Gmina Wojaszówka, GOKiR Wojaszówka
• GŁÓWNI SPONSORZY: ORLEN Południe S.A. RBDiM Kro-

sno, ZPRE Jedlicze, EBA Krosno, Krośnieńskie
• Huty Szkła Krosno S.A. Inwest Profil – Bajdy, Inwentech Kro-

sno, KPB – Krosno, Luks Granit – Ustrobna, 
• PRiD Krosno, AGET BHP Krosno, SPAR Polska S.A., Uzdro-

wisko Rymanów S.A.Wenta Frysztak, Delikatesy Centrum 
Groszek, Max Stone Bratkówka Milomax Krosno, Roksana 
Strzyżów, Huta Szkła w Jasle.

Szczegółowe informacje o turnieju na stronie - www.pro-familia.
net – komunikat organizacyjny wraz z regulaminem, kontakt pod 
numerem:13-43-850-95 kom. 511496054

Prezes Towarzystwa 
Jerzy Kaleta

Śpiewali pieśni 
patriotyczne

23 października 2015 roku odbył się X Gminne Eliminacje 
Pieśni Patriotycznej. Na scenie zaprezentowało się kilkunastu ar-
tystów z całej gminy. W repertuarze można było usłyszeć najpięk-
niejsze polskie pieśni patriotyczne. Komisja w składzie Diana De-
reniowska, Piotr Jakieła i Artur Szajna miała nie lada problem wy-
brać reprezentantów do Powiatowego Konkursu. Uczestnicy za-
prezentowali się w dwóch kategoriach wiekowych - Szkoła Pod-
stawowa oraz Gimnazjum. Do etapu powiatowego wyłoniono lau-
reatów:

Kategoria Szkoły Podstawowe
1. Joanna Kawulok „Hej Chłopcy Bagnet na Broń” autor: 

Krystyna Krahelska – Głojsce
2. Stanisław Stojak „Taki Kraj”, autor Jan Pietrzak, opiekun 

Małgorzata Such – Dukla
3. Martyna Kosior „My Pierwsza Brygada”, autor T. Bier-

nacki, A.T. Hałaciński, opiekun Diana Dereniowska – Tylawa

Kategoria Gimnazjum
1. Bartłomiej Dębiec „Tango na orkiestrę”, autor: Grzegorz 

Tomczak, opiekun Sylwester Szarek – Wietrzno
2. Aleksandra Dyszkowska „Katyń” autor. Łech Makowiecki, 

opiekun Małgorzata Such – Dukla
3. Julia Kula „Powrócisz tu“ autor: Janusz Kondratowicz

– Jasionka, opiekun Beata Stepek
4. Ilona Salwa „Dziś do Ciebie Przyjść nie mogę” Stanisław 

Magierski, Bronisław Kól, Krystyna Krahelska, opiekun Diana 
Dereniowska - Tylawa

Zwycięzcom życzymy powodzenia w kolejnym etapie 
konkursu.

Anna Lenkiewicz 
Fot. na wkładce

Łęki Dukielskie  
na sportowo

Najważniejsze w życiu 
człowieka jest jego zdrowie. 
W dobie rozwijających się cho-
rób cywilizacyjnych, złego od-
żywiania oraz trybu życia na-
leży zwrócić szczególną uwagę 
na ruch oraz każdą aktywność 
fizyczną wśród dzieci, mło-
dzieży jak i dorosłych.

W dzisiejszych czasach 
młodzież, a także dorośli co-
raz mniej czasu poświęcają 
na sport, którego pozytywny 
wpływ na zdrowie jest ogólnie 
znany. 

Obecnie na kompleksie bo-
isk sportowych Blisko Boisko 
w Łękach Dukielskich prowa-
dzone są trzy ciekawe projekty 
sportowe: 

1. Nauczyciele kon-
tra reszta uczniowskiego 
światka, dbamy o zdrowie po-
przez sport.

2. Sport łączy pokolenia, 
integracja mieszkańców po-
przez sport.

3. Mistrz techniki, pozna-
jemy różne dyscypliny sportu 
i doskonalimi poznane umie-
jętności

Podstawowym celem pro-
jektów jest stworzenie warun-
ków sprzyjających rozwojowi 
aktywności sportowej dzieci  
i młodzieży, wdrażanie do sys-
tematycznej dbałości o zdro-
wie i sprawność fizyczną,  
a także powstrzymanie tenden-
cji pogarszania się wydolności 
i sprawności fizycznej społe-
czeństwa.

Ideą, jaka przyświecała po-
wołaniu projektów, jest umoż-
liwienie uczestnictwa w rywa-
lizacji w zespołowych grach 
sportowych (w sposób zorgani-
zowany) uczniom, nauczycie-
lom, a także rodzicom. 

Nie jest to jedyny cel sta-
wiany przy powstaniu wy-
żej wymienionych projektów. 
Równie ważnymi są wychowy-
wanie młodzieży poprzez sport, 
zintegrowanie lokalnego śro-

dowiska sportowego, pogłębie-
nie relacji międzyludzkich po-
przez aktywną formę spędzania 
czasu, czy też wyłowienie no-
wych talentów sportowych. 

Wyżej wspomniane pro-
gramy cieszą się dużą popular-
nością wśród uczniów, absol-
wentów i nauczycieli ZSP oraz 
mieszkańców Łęk Dukielskich, 
a pełną relację z ich przebiegu 
można odnaleźć na stronie in-
ternetowej https://szkolaleki.
edupage.org/ w zakładce wyda-
rzenia sportowe.

Dzięki wzorowej współ-
pracy nauczycieli wychowa-
nia fizycznego przy Zespole 
Szkół Publicznych w Łękach 
Dukielskich, a także animato-
rów sportu udało się wyselek-
cjonować grupę dzieci 10-11 
lat, która z powodzeniem rywa-
lizowała ze swoimi równieśni-
kami w rozgrywkach o Puchar 
Premiera RP dochodząc do pół-
finału wojewódzkiego, a jej do-
robek to sześć zwycięstw, jeden 
remis i tylko jedna porażka, bi-
lans bramek: 21-8.

Jedyną porażkę nasi ucznio-
wie odnieśli z zaprzyjaźnioną 
drużyną z Nienaszowa, z którą 
kilkakrotnie rozgrywaliśmy 
spotkania sparingowe na na-
szych obiektach.

Ponadto zapraszamy naj-
młodszych miłośników ruchu 
na powietrzu na plac zabaw 
przy szkole, na którym pod 
okiem rodziców można w spo-
sób bezpieczny korzystać z za-
instalowanych tam urządzeń.

Animatorzy sportu przy 
Kompleksie Boisk Sportowych 
BLISKO BOISKO w Łękach 
Dukielskich zapraszają wszyst-
kich chętnych do korzystania z 
trzech boisk sportowych oraz 
hali widowiskowo-sportowej 
przy Zespole Szkół Publicz-
nych, aby w sposób aktywny 
spędzać swój wolny czas.

Tomasz Kubal, Kamil Kos 
Fot. na wkładce

Niepełnosprawni – 
sprawni w efektach  
i działaniu

W dniach 8-9 października 2015 r. w Domu Ludowym  
w Cergowej odbyły się warsztaty plastyczne  oraz konkursy pla-
styczne i artystyczne dla ponad 100 osób niepełnosprawnych - 
uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy z Cergo-
wej, Leska, Nowego Żmigrodu oraz dla mieszkańców Gminy 
Dukla. Podjęte działania były częścią realizacji  projektu pod 
nazwą: „Niepełnosprawni - sprawni w efektach i działaniu”.  

Celem projektu było tworzenie warunków do wzrostu inte-
gracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie 
kampanii społecznych promujących pozytywny wizerunek osób 
niepełnosprawnych.  Realizację projektu przez Stowarzyszenie 
Miłośników Cergowej dofinansowano z budżetu Województwa 
Podkarpackiego- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w 
Rzeszowie. W ramach realizacji projektu przewidziane jest także 
wydrukowanie widokówek z nagrodzonymi pracami w konkursie 
plastycznym pt. „Ja, Moja rodzina, Moje miasto”, rozesłanie wi-
dokówek promujących prace osób niepełnosprawnych do różnych 
instytucji na terenie Województwa Podkarpackiego oraz zorgani-
zowanie wystaw prac plastycznych, powstałych podczas warszta-
tów, na terenie gminy Dukla, Nowy Żmigród i Lesko.

Adam Faustus 
Fot. na wkładce Kamil Krowicki

Wystawa koronek
2 października 2015 r. odbyło się otwarcie wystawy KO-

RONEK – Koła Gospodyń Wiejskich ze Zboisk. W galerii mo-
żemy oglądać misternie wykonane wzory koronek, hafty, riche-
lieu oraz ręcznie szyte poduchy, etui na telefony czy wiklinę eko-
logiczną. Prezentowane dzieła pochodzą z prywatnych zbiorów 
autorek wystawy: Agaty Łachety, Haliny Misiołek, Małgorzaty 
Sięka, Aliny Szczurek, Anny Wojtuń. Wszystkie twórczynie po-
łączyły swoje działania w nowo otwartym Kole Gospodyń Wiej-
skich ze Zboisk ale jak podkreślają prace powstawały latami, teraz 
wspólnie chcą podzielić się swoją twórczością, przybliżyć piękno 
rękodzieła. W każdych z wykonanych prac został włożony trud 
twórczy, czas i pasja, która możemy oglądać w finezyjnie przygo-
towanych serwetach oraz innych ozdobach. 

Wystawę można oglądać w Transgranicznym Centrum  
Wymiany Kulturalnej, ul. Trakt Węgierski 38 do 30 października 
2015 r. w godz od 8.00 do 19.00

Anna Lenkiewicz 
Fot. na wkładce
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Na Theatrum w Dukli

Otwarcie wystawy - zaproszeni goście

Kacper Aszklar zwycięzcą

Kacper Aszklar z Równego Mała Gracja - grupa taneczna z Kacprem Aszklarem. Fot. Aneta Aszklar

Wystawę otworzył dyrektor dukielskiego muzeum 
Waldemar Półchłopek i komisarz wystawy  
Aleksandra Żółkoś

Fragment wystawy (oryginalne dekoracje teatralne  
ze zbiorów Muzeum Zamek w Łańcucie)

Wśród eksponatów: Zbiory komedyi granych  
na Theatrum w Dukli w Pałacu  
Fot. Krystyna Boczar-Różewicz

Scena ze sztuki Moliera „Rada Skuteczna” granej w du-
kielskim muzeum reżyserowana przez Lecha Walickiego 
w wykonaniu Teatru Bez Rzędów z Krakowa

Na Theatrum w Dukli
W 250 lecie Teatru Narodowego

22 października br. odbył się w Muzeum Historycz-
nym – Pałac w Dukli wernisaż wystawy „ Na Theatrum 
w Dukli” w 250-lecie Teatru Narodowego, przy wypełnio-
nej po brzegi sali wystawienniczej. Na wystawie poświęco-
nej teatrowi urządzonemu w dukielskiej siedzibie Jerzego 
Augusta Wandalina Mniszcha znalazły się teatralia, które 
są jedynymi historycznymi przekazami o istnieniu tego te-
atru, a także ryciny, kostiumy teatralne, rekwizyty związane  
z XVIII-wiecznym teatrem dworskim. 

Okazją do tego wydarze-
nia kulturalnego jest 250 rocz-
nica powstania Teatru Naro-
dowego w Warszawie. Teatr 
dukielski wzorował się na re-
pertuarze sceny warszawskiej  
i swą działalnością wpisał się  
w historię teatru polskiego. 
Wystawę otworzył dyrektor 
Waldemar Półchłopek, a ko-
misarz wystawy Aleksandra 
Żółkoś, kustosz dukielskiego 
muzeum przybliżyła uczest-
nikom spotkania historię te-
atru Jerzego Augusta Wan-
dalina Mniszcha. …. Nie bez 
znaczenia jest fakt, że na sce-
nie dukielskiej wystawiono Na-
trętów Józefa Bielawskiego, 
pierwszego reżysera i kierow-
nika trupy narodowej, kome-
dii wystawionej po raz pierw-
szy 19 listopada 1765 roku w 
Warszawie, co zapoczątko-
wało istnienie sceny narodo-
wej i publicznej – powiedziała 
pani kustosz. Scena dukiel-
ska była sceną typu amator-
skiego, a zespół liczył 61 osób, 
23 panie i 38 panów. Główne 
role kobiece kreowała Józefina 
z Mniszchów Potocka, która 
była także główną inspiratorką 
dukielskich przedsięwzięć te-
atralnych – z ogromną zna-
jomością rzeczy mówiła pani 
Aleksandra Żółkoś. Teatr du-
kielski miał duże znaczenie w 
historii teatru, niech świadczy 
o tym cytat z Zbioru komedyi 
granych na Theatrum w Du-

kli w Pałacu […]: „Natręci” 
komedya z Rozkazu Nayia-
śnieyszego Stanisława Augusta 
króla Polskiego przez Józefa 
Bielawskiego napisana, nay-
przód w Warszawie na widok 
wystawiona, a potym w Dukli 
grana” – kontynuowała pani 
kustosz.

Na wystawie można zoba-
czyć Zbiór Komedyi granych 
na Theatrum w Dukli, zawie-
rający teksty 16 sztuk. Dzięki 
temu dokumentowi znamy re-
pertuar teatru Mniszchow-
skiego, a także osoby, które 
uczestniczyły w insceniza-
cjach dukielskich. Po otwar-
ciu wystawy goście zobaczyli 
sztukę „Rada Skuteczna” Mo-
liera w wolnym przekładzie 
Franciszka Bohomolca, przy-
gotowaną przez Teatr Bez 
Rzędów z Krakowa z muzyką 
Haydna, reżyserowaną przez 
Lecha Walickiego, w obsa-
dzie: Grzegorz Eckert, Jakub 
Popławski, Łukasz Pracki, Ja-
kub Sochacki, Lech Walicki, 
scenografia Lecha Walickiego. 
Sztuka ta była grana ponad 
200 lat temu w Dukli, oczywi-
ście nie w tym samym miejscu i 
z inną obsadą i w języku trud-
nym, bo z inną składnią, nie-
przystępną dla współczesnego 
widza. Przygotowaliśmy sztukę 
aby uczcić 250 lecie sceny na-
rodowej w wersji przystępnej 
dla współczesnego widza – po-
wiedział reżyser Lech Walicki. 

Sukces Kacpra 
Aszklara  

i formacji tanecznej 
„Mała Gracja”

Kacper Aszklar, siedmioletni chłopiec z Równego 
uczęszcza na zajęcia taneczne prowadzone przez Klub Tańca 
Towarzyskiego Gracja z Krosna. Jest to grupa, gdzie dzieci i 
dorośli mogą realizować marzenia o tańcu. Podczas wakacji 
organizowane są obozy sportowe, w czasie których uczest-
nicy podnoszą swoje umiejętności taneczne.

We wrześniu Kacper wraz ze swoją grupą z Krosna 
uczestniczył w XXXII Mistrzostwach Polski Formacji Ta-
necznych w stylu latynoamerykańskim. Grupa osiągnęła 
sukces zdobywając III miejsce w kategorii do 12 lat. 

Gratuluję całej grupie, a szczególnie Kacperkowi miesz-
kańcowi naszej gminy i jego rodzicom, którzy wiele serca 
wkładają w rozwijanie pasji swojego syna.

bpudło

To była świetnie przygotowana sztuka, oby Teatr Bez Rzę-
dów z Krakowa gościł częściej w Dukli. Gratulacje dla dukiel-
skiego muzeum.

Wystawa czynna do 30 listopada 2015 roku. Zapraszamy.
Krystyna Boczar-Różewicz



Dukla.plstr. 18  nr 11/2015 Dukla.plnr 295  str. 19  

Zwycięstwa  
Piotra Smolaka

Szymon Lorenc 
11 w kat. 19+

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

Łęki Dukielskie na sportowo

Śpiewali pieśni patriotyczne

Zwycięzcy eliminacji gminnych Pieśni Patriotycznej. Fot Norbert Uliasz

Młodzieżowa drużyna piłkarska z Łęk Dukielskich

Katarzyna Królikowska i Antoni 
Rejterowski najlepsi w I Grand Prix 
Podkarpacia Kadetów w Dukli

Zwycięstwa  
Piotra Smolaka

W niedzielę 4-go października odbył się I Gorlicki Bieg Gór-
ski na dystansie 39 km. 

Nie mogło tam zabraknąć zawodnika z MTB MOSiR Dukla Pio-
tra Smolaka, który na mecie pojawił się szósty, w kategorii M3 za-
jął drugie miejsce. Zawody zostały zorganizowane przez Klub Kolar-
ski ” Grupetto Gorlice”. Na starcie spotkało się ponad osiemdziesię-
ciu zawodników. Trasa bardzo malownicza prowadząca przez Pasmo 
Magury, bardzo ładna pogoda sprzyjała zawodnikom. Brawa dla or-
ganizatorów za stworzenie miłego klimatu podczas zawodów.  W so-
botę 17-go października Zawodnik MTB MOSiR Dukla Piotr Smolak 
wziął udział w dziewiątej edycji biegu ulicznego na 10 km w Lipinkach 
koło Gorlic. Jak co roku zawody  były bardzo dobrze zorganizowane, 
na mecie wrę-
czano okolicz-
nościowy me-
dal. W biegu 
na 10 km w 
kat. open nasz 
zawodnik za-
jął 17 pozy-
cję, a w kat. 
M50 – 1 miej-
sce z czasem 
38 min 37sek.

Anna 
Szczęsny

Zwycięstwem Katarzyny Kró-
likowskiej (MLKS Nurt Przemyśl) 
i Antoniego Rejterowskiego (PKS 
Kolping Jarosław) zakończyło się 
1. Grand Prix Podkarpacia Kadetów 
w tenisie stołowym, rozgrywane na 
obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Dukli (20.09.2015r.). W 
zmaganiach wystartowało 73 uczest-
ników (31 dziewcząt i 42 chłopców), 
w tym 10 zawodników UKS TKKF 
MOSiR Dukla Maja Krukar, Ka-
rian Buczek, Magdalena Olbrycht,  

Michał Olbrycht, Szymon Ma-
ciejewski, Szymon Sporek, Mi-
losz Sawczak, Gracjan Wszo-
łek, Dominik Wszołek i Piotr 
Krukar. W klasyfikacji koń-
cowej kategorii kadetek Ka-
tarzyna Królikowska wy-
przedziła: Martynę Stachniak 
(MLKS Nurt Przemyśl), Julię 
Stachiewicz (KS Pegaz Łańcut) 
oraz Martynę Motykę (UKS 
GIM-TIM 5 Stalowa Wola).

Wśród kadetów natomiast 
wyższość Antoniego Rejte-
rowskiego musieli uznać skla-
syfikowani na kolejnych miej-
scach: Jakub Chmielowski 
(MLKS Nurt Przemyśl), Ma-
teusz Rzeźnikiewicz (KU AZS 
Politechnika Rzeszów) i Patryk 
Dziuba (KU AZS Politechnika 
Rzeszów).

Anna Szczęsny

Małopolska  
Liga Kolarska 

– Myślenice
W Myślenicach odbyła się czwarta runda Małopolskiej Ligi 

Kolarskiej w formule XC. W zawodach uczestniczył zawodnik 
Szymon Lorenc MTB MOSIR Dukla, który zawody ukończył 
na 11 miejscu w kat. „Amator19+”.

Anna Szczęsny 

Szymon Lorenc w Małopolskiej Lidze Kolarskiej

Piotr Smolak w I Gorlickim Biegu

Szymon Lorenc na starcie w Małopolskiej Lidze Kolarskiej 
Fot. Archiwum MOSiR Dukla

Niepełnosprawni  
- sprawni w efektach i działaniu

Otwarcie warsztatów w Domu Ludowym w Cergowej Wręczenie nagród laureatom konkursu „Ja, Moja Rodzina, Moje Miasto”. Fot. Kamil Kamil Krowicki
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OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁYPodsumowanie 
sezonu 2015 
Cyklokarpat

w i e k o w y c h 
oraz miej-
scami na po-
dium. Ko-
lejna impreza 
to Kluszkowce i jednocze-
śnie jedna z rund Pucharu Pol-
ski dla zawodowców. Dwa ty-
godnie później jesteśmy w Po-
lańczyku i przeżywamy ma-
sakrę błotną. Zapadające się  
w mazi błotnej rowery i jedno-
czesna walka by butów nie zgu-
bić były normą. W wielu frag-
mentach nie było mowy o jeź-
dzie. Jednak coś tam jechali-
śmy po śladach niedźwiedzia 
na czwartym w drużynówce 
kończąc. Imprezy w Strzyżo-
wie i Pruchniku to jazda dla od-
miany w warunkach jakiegoś 
tam lekkiego nasłonecznienia 
w ilości 35-40 stopni Celcju-
sza co pewnie przełożyło się na 
późniejszą imprezę w Wojniczu 
gdzie nagłe uderzenie trąby po-
wietrznej trochę zamiotło oko-
licą. Do Zakopanego mieli-
śmy kawałek drogi, ale oczywi-
ście też tam rywalizowaliśmy.  
W Komańczy, bliskiej naszym 
klimatom, tradycyjnie duża 
grupa była  bardzo widoczna 
na trasie i zdobyliśmy rekor-
dową ilość punktów druży-
nowo. Domowy wyścig w Du-
kli to pomoc większości repre-
zentantów przy organizacji im-
prezy. Mimo to ci co pojechali 
uzyskali znakomite wyniki. Za-
wody w Koninkach wskoczyły 
do kalendarza CK w ostatniej 
chwili. Mam nadzieje, że za-
wody te już na stałe wskoczą 
do kalendarza, bo trasa jaką 
przygotowali organizatorzy na 
to zasługuje. Ostatnia impreza 
gościła w Wierchomli. Na finał 
trasa została całkowicie zmie-
niona w porównaniu do lat po-
przednich. Kwintesencja ko-

Sezon maratonów rowe-
rowych Cyklokarpaty w 2015 
roku przeszły do historii i przy-
szedł czas podsumowania sa-
mego cyklu jak i też startów 
naszych zawodników. W tym 
roku seria składała się z jedena-
stu imprez rozlokowanych na 
terenach województw podkar-
packiego i małopolskiego. Po 
zwiększającej się liczbie startu-
jących pasjonatów dwóch kółek 
widać że rower na dobre zado-
mowił się w krajobrazie naszej 
pięknej Polski. Zdecydowanie 
podniósł się poziom sportowy 
startujących, co mobilizuje or-
ganizatorów do przygotowy-
wania tras coraz bardziej wy-
magających, a jednocześnie od-
dających walory krajobrazowe 
i przyrodnicze. Trafny dobór 
miejsc zawodów i przyjazny 
klimat kolarskiej rodziny spra-
wił, że Cyklokarpaty stały się 
ważna imprezą dla wielu osób. 
Nas, jako sekcje MTB MOSiR 
Dukla cieszy fakt, że impreza 
organizowana w Dukli została 
oceniona bardzo wysoko pod 
względem profilu i doboru tras 
oraz organizacyjnym. Sprawia 
to, że do naszej gminy przyjeż-
dża coraz więcej rowerzystów, 
ale nie tylko ich, którzy szu-
kają dobrze przygotowanych 
ścieżek i dostępnej bazy tury-
stycznej. Dlatego tworzenie no-
wych miejsc do aktywnego wy-
poczynku, poprawa infrastruk-
tury drogowej przekłada się 
to również na rozwój naszej 
gminy oraz okolicznych miej-
scowości. Starty rozpoczęliśmy  
w pięknym Przemyślu w kata-
strofalnych warunkach pogodo-
wych. To co tam się działo naj-
lepiej obrazują zdjęcia . Druży-
nowo zajęliśmy piąte miejsce  
z kilkoma indywidualnymi 
zwycięstwami w kategoriach 

larstwa górskiego, zdecydowa-
nie najlepsza trasa w tym cy-
klu. Jako zespół byliśmy jedną 
z najliczniejszych ekip jak nie 
najliczniejszą w Cyklokarpa-
tach. Wyniki jakie uzyskali nasi 
zawodnicy są bardzo obiecu-
jące. Na podium łącznie nasi 
zawodnicy stawali 55 razy. Na 
pierwszych miejscach 17 razy, 
miejscach drugich 20 razy, na 
najniższym stopniu podium 
18 razy. Szczególnie bardzo 
mocna jest nasza juniorska ka-
dra, której przedstawiciele wy-
grywają oraz przyjeżdżają na 
miejscach TOP10 w swoich ka-
tegoriach wiekowych. Michał 
Niezgoda, Rafał Gołąbek nale-
żeli do absolutnej czołówki na 
dystansie Hobby, na dystansie 
Mega świetnie jechał Mateusz 
Budzisz i Maciek Mierzejew-
ski. Wśród juniorek absolut-
nie poza zasięgiem była Domi-
nika Gosztyła. Jednym słowem 
grupa juniorska ze wsparciem 
seniorów z MTB MOSiR Du-
kla ma wielki potencjał i przy-
szłość na trasach już nie tylko 
Cyklokarpat. Dziękujemy na-
szym fotografom Ani Misiołek 
oraz Michałowi Wójtowiczowi 
za pstrykanie świetnych fotek.

Wyniki naszych zawodników 
w serii Maratony Rowerowe 
Cyklokarpaty 2015, klasyfi-

kacja generalna.
W nawiasie () ilość startów, + 
start inny dystans

Dystans Hobby
Kategoria HK0

1. Dominika Gosztyła (9)
3. Ola Szczurek (10)

Kategoria HK3
2. Ela Szczurek (10)
6. Aleksandra Okońska-
Szczurek (7)

Kategoria HM1
1. Michał Niezgoda (10+)
5. Filip Jackowski (10)
6. Rafał Kłosowski (7)

Kategoria HM2
3. Rafał Gołąbek (10)
8. Przemysław Kowalski (8)
9. Hubert Dudzik (10)
10. Norbert Sudia (10)
11. Tomek Mierzejewski (11)
18. Konrad Zima (6)
26. Krystian Gosztyła (3)
27. Maciek Mierzejewski (3+)
33. Mateusz Budzisz (2+)

Kategoria HM3
13. Rafał Opałka (8)
20. Wojciech Paszek (7)
21. Marcin Misiołek (8)
22. Szymon Lorenc (7+)
28. Janusz Krowicki (10)
58. Hubert Jakieła (5+)
59. Przemysław Korzec (5)
113. Damian Marciniec (2+)
175. Piotr Malczewski (1)
186. Grzegorz Głód (2)
255. Michał Wójtowicz (1+)

Kategoria HM4
10. Tomasz Gosztyła (6)
12. Piotr Jackowski (9)
62. Wojtek Gołąbek (1+)

Kategoria HM6
12. Henryk Mussur (2)
20. Joachim Lischke (1)

Dystans Mega
Kategoria MM1

3. Mateusz Budzisz (9+)
4. Maciek Mierzejewski (8+)
18. Michał Niezgoda (1+)
26. Przemysław Kowalski (1+)

Kategoria MM2
67. Łukasz Głód (3)

88. Kevin Turek (1+)
107. Hubert Jakieła (1+)

Kategoria MM3
23. Mateusz Lorenc (8+)
43. Adam Belcik (6)
48. Mirosław Hanas (11)
50. Bogusław Belcik (7)
59. Marcin Prejznar (7)
95. Marcin Walaszczyk (4)
100. Piotr Malczewski (4+)
127. Damian Marciniec (2+)
182. Szymon Lorenc (1+)
240. Michał Wójtowicz (1+)

Kategoria MM4
10. Jerzy Szwast (8)
23. Zbigniew Urban (6)

Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r, 
poz.782), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze-
śnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., 
poz.1490) o g ł a s z a

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

- działka nr 1166/14 o powierzchni 0,1023 ha, położona  
w Nadolu objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064049/4, 
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego działka położona jest w terenie oznaczonym 
symbolem „MN”- teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej. Działka położona niedaleko centrum miasta Dukli, 
w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy jednoro-
dzinnej. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz.U. z 2015 r., poz. 782) upłynął dnia 12 październi-
ka 2015 r. 

Cena wywoławcza wynosi 26 000,00 zł ( wartość netto)
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 2 600,00 zł.

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

Przetarg odbędzie się dnia 3 grudnia 2015 r. o godz. 9
00

 w pok. 
Nr 304 znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli.  
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, je-
żeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 
Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 27 listopada 
2015r.-włącznie 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 właściwy 
dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób 
reprezentujących dany podmiot.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zosta-
nie 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 zawarcia umo-
wy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wpła-
conego wadium.

Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uza-
sadnionych przyczyn.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi na-
bywca.

Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można uzy-
skać w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod nr telefo-
nu (13) 432 91 13.

27. Bogdan Przystasz (6)
35. Wojtek Gołąbek (6+)

Dystans Giga
Kategoria GM2

17. Kevin Turek (4+)
Kategoria GM3

12. Michał Szopa (10)
34. Mateusz Lorenc (2+)

Kategoria GM4
2. Jacek Szczurek (10)
12. Robert Albrycht (3)

Klasyfikacja drużynowa
5. MTB MOSiR Dukla

Mateusz Lorenc

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: nieruchomość położoną w Lipowicy 
obejmującą działki nr 426, 427 i 431.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo-
ści na podstawie art 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 
782) mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w 
terminie do dnia 7 grudnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Dukli 
pok. Nr 106. 
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej 
www.dukla.pl.

Andrzej Bytnar
BURMISTRZ

KOMUNIKAT
BURMISTRZA DUKLI

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2015 r., poz. 782) informuję, 
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wy-
kaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz obejmuje działki nr: 1673, 1640/2, 1600, 1604, 
1587 położone w Iwli 870, 1136, 1978, 2078 położone  
w Teodorówce oraz część działki nr 6/276 w Dukli.
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 23 listopada 2015 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli.

Andrzej Bytnar
Burmistrz

Sekcja rowerowa. Fot. Michał Wójtowicz



Dukla.plstr. 22  nr 11/2015 Dukla.plnr 295  str. 23  

Do każdej ceny netto doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Wszystkie krótkie ogłoszenia niekomercyjne, z ofertami 
pracy lub osób poszukujących pracy umieszczane są w Dukielskim Przeglądzie Samorządowym  nieodpłatnie.

Cennik reklamy obowiązuje również w odniesieniu do strony internetowej.

Dukla.pl zamieszcza różne formy reklam. Aktualny cennik:

Moduł
Format reklamy

Reklama czarno-biała 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama czarno-biała 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

A-4 250 60 600 150
1/2 A-4 150 30 300 70
1/4 A-4 75 20 150 50
1/8 A-4 30 15 100 30
1/16 A-4 20 10 75 15

Sprzedam 7 ha lasu  
w Teodorówce

oraz dużą działkę w Barwinku 
z przeznaczeniem na działkę 

rolną lub rekreacyjną.

Kontakt 609 939 572 lub 505 418 174

Dukla.plstr. 22  nr 4/2015 Wesołych świąt! Dukla.plnr 288  str. 23  Wesołych świąt!

Do każdej ceny netto doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Wszystkie krótkie ogłoszenia niekomercyjne, z ofertami 
pracy lub osób poszukujących pracy umieszczane są w Dukielskim Przeglądzie Samorządowym  nieodpłatnie.

Cennik reklamy obowiązuje również w odniesieniu do strony internetowej.

Dukla.pl zamieszcza różne formy reklam. Aktualny cennik:

Moduł
Format reklamy

Reklama czarno-biała 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama czarno-biała 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

A-4 250 60 600 150
1/2 A-4 150 30 300 70
1/4 A-4 75 20 150 50
1/8 A-4 30 15 100 30
1/16 A-4 20 10 75 15

Sprzedam działki rolne  
w Równem i Cergowej

oraz dużą działkę w Barwinku 
z przeznaczeniem na działkę 

rolną lub rekreacyjną.

Kontakt 609 939 572 lub 505 418 174

u dokończenie ze str. 21 

Podążali śladami świętego Jana z Dukli

A G R O T U R Y S T Y K A
zdrowy wypoczynek 

wśród natury 

do123rota@vp.pl
tel. 696 703 279

www. podwiatrakami.pl

VII Beskidzkie Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego  
w Trzcianie na Pustelni św. Jana z Dukli

Program: 
11 kwietnia 2015 

godz. 17.30 Koncert zespołów w Ośrodku Kultury w Dukli 
Angel’s Sorrow - Krosno 

UTOPIA - Rogi 
GUITAR FORCE - Rzeszów 

12 kwietnia 2015 
godz. 11.00 Msza Święta na Pustelni św. Jana z Dukli

po Mszy Św. gorąca przekąska w stałym miejscu na parkingu.
godz. 14.00 Pokaz stuntu motocyklowego chłopaków ze STREFY 

CZADU- parking obok klasztoru oo. Bernardynów w Dukli -

Serdecznie zapraszamy

OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY
OGŁOSZENIE

Burmistrza Dukli
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 

Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla

Stosownie do art. 11, pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 
r., poz. 647 z późn. zm.) jak również stosownie do uchwa-
ły Nr LI/339/14 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 25 czerw-
ca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmia-
ny Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla w zakresie usunię-
cia z rysunku studium obszarów potencjalnego rozwoju 
energetyki odnawialnej – elektrownie wiatrowe w miej-
scowościach Cergowa, Jasionka, Równe, Łęki Dukielskie, 
Wietrzno, z wyłączeniem działek ewidencyjnych w miej-
scowości Równe nr 886, 965, 1148, 1149, 1271, 1504 i w 
miejscowości Łęki Dukielskie nr 1848, 1960, 1961, 1373, 
1369, 1368, 1767, 1769, 1768 2025, zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu przedmiotowego projektu 
zmiany studium.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48, ust. 1 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie uzgodnili odstąpie-
nie od przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania 
na Środowisko do przedmiotowej zmiany studium.

Projekt zmiany studium udostępniony będzie w dniach od 
9 kwietnia 2014 r. do 8 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Dukli godzinach od 7.00 do 15.00, w pokoju  
nr 106.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany stu-
dium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 maja 2014 r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Dukli, o godz. 10.00.

Uwagi i wnioski do projektu zmiany studium może wnosić 
każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmia-
ny studium wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi i wnio-
ski do projektu zmiany studium należy składać na piśmie lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwali-
fikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej do Burmistrza Dukli z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także ozna-
czenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 22 maja 2015 r.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków 
jest Burmistrz Dukli.

Andrzej Bytnar
Burmistrz Dukli

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: 915/2 o pow. 0,1362 ha  
położoną w Teodorówce, 58 o pow. 0,05 ha położoną  
w Równem, 168 o pow. 0,38 ha i 169 o pow. 0,48 ha po-
łożone w Tylawie.
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 2014 r., poz. 518) 
mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w ter-
minie do dnia 11 maja 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Dukli pok. 
Nr 106. 
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej 
www.dukla.pl.

Andrzej Bytnar
BURMISTRZ

wzruszającymi wierszami  
i opisami miejsc kultu św. Jana 
z Dukli.

Podczas spotkania pod-
sumowującego projekt, które 
otworzyła dyrektorka szkoły 
Katarzyna Reczkowska-Bu-
ryła, uczestnicy spotkania 
obejrzeli prezentację multime-
dialną obrazującą etapy pracy 
uczniów nad projektem, prace 
plastyczne, fotografie, wysłu-
chali deklamacji wierszy au-
torstwa uczniów, a także zo-
baczyli film pt. „Opowieść  
o Janku”. Film niezwykle wy-
mowny, pokazujący w bardzo 
prosty sposób najważniejsze 
wydarzenia w życiu Świętego. 

Projekt i działania  
w nim wykonywane inspiro-
wał uczniów do podejmowa-
nia różnych wyzwań: byli ar-
tystami plastykami, fotogra-
fami, literatami, a wreszcie fil-
mowcami. Pozwolił im poka-
zać wybraną przez nich po-
stać świętego Jana z Dukli  
w różnych aspektach arty-
stycznych i to im się udało zna-
komicie. Mają też dzięki pro-
jektowi swój wkład w promo-
cję naszej gminy.

Na zakończenie był 
skromny poczęstunek, a go-
ście otrzymali w prezencie 
piękny kalendarz, do którego 
w pełni prawa autorskie mają 
jego twórcy, czyli uczniowie 
II kasy Gimnazjum w Rów-
nem. Ja tam także byłam i je-
stem pod wrażeniem wykona-
nej pracy. Gratuluje uczniom, 
nauczycielom i rodzicom.

Krystyna Boczar-Różewicz

Gimnazjalny projekt edukacyjny 
pt. „Śladami św. Jana z Dukli” 
opracowali uczniowie klasy II 
Gimnazjum ZSP w Równem:

Dominik Bałon
Krystian Bałon
Sebastian Bałon
Aleksandra Bogaczyk
Karolina Borek
Sebastian Braja
Arkadiusz Chowaniec
Tomasz Dudzik
Alan Dudziński
Mateusz Fesz
Marcin Kluk
Kamil Kolanko
Karolina Kopcza
Karol Patla
Daniel Sorys
Daria Ulijaszyk
Krzysztof Wojtowicz

Pod czujnym okiem opieku-
nek: Beaty Bek i Anety Cyran.

W krainie rondla i patelni
Zwracamy się z prośbą o przysyłanie na adres redakcji przepisów kulinarnych. 
Z góry serdecznie dziękujemy. Dla osoby, która w ciągu roku przyśle do redakcji największą 
ilość przepisów przewidziana jest nagroda. 

Przepisy można przesyłać na adres:
Urząd Gminy Dukla -DPS, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11
lub na adres internetowy dps@dukla.pl z dopiskiem „Kącik kulinarny”

Soczewica nie jest bardzo popularnym składnikiem menu w Polsce. A szkoda, bo jest to jedno z najzdrowszych warzyw 
strączkowych. Ma masę witamin i składników odżywczych. Jest niskokaloryczna i ma niski indeks glikemiczny. 

Soczewica może być zielona, czerwona lub brązowa. Oprócz koloru różni się czasem gotowania. Najszybciej (5 min) gotuje się 
czerwoną, najdłużej natomiast (ok. 20 min) – zieloną.

Soczewica  zawiera błonnik, który redukuje poziom  tłuszczów oraz poziom glukozy. Posiada witaminy  B: B1, B2, B6 oraz kwas 
foliowy, a także magnez, fosfor, cynk i żelazo. Jest niskokaloryczna. Jest idealnym pokarmem dla wegetarian; w 100 g ma aż 28 g 
białka, a tylko 1,7 g tłuszczu. Jest więc idealnym produktem dla tych, którzy nie jedzą mięsa i dbają o linię. Potas w niej zawarty 
wspomaga pracę nerek, fosfor – mineralizację kości.

Soczewica to produkt idealny dla:
• osób ze skłonnościami do anemii,
• chorym na cukrzycę
• osobom na diecie odchudzającej
• sportowcom
• osobom na diecie wgetariańskiej
• w stresie i podczas rekonwalescencji
• kobietom w ciąży i planującym dziecko

Naukowcy z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie znaleźli w soczewicy (a także w innych roślinach 
strączkowych) taniny - związki mogące chronić organizm przed nowotworami, m.in. spowalniając tempo podziału komórek nowo-
tworowych.

Dzisiaj proponuję: 

 pierogi z soczewicą, 
warto spróbować zamiast ruskich, czy z kapustą.

Składniki na farsz:
150 g czerwonej soczewicy
1 cebula
1 jajko
1 łyżka masła
1 łyżka tartej bułki
Przyprawy: 
sól pieprz, majeranek (zamiast majeranku można dać  
sos chrzanowy)
Ciasto na pierogi:
1 i 1/2 szklanki mąki pszennej (może być razowa)
1/2 szklanki przegotowanej, gorącej wody 
mąka do posypania.

Soczewicę przebierz i opłucz pod bieżącą wodą. Wsyp do garnka i zalej zimną wodą 3 cm powyżej poziomu soczewicy. Wsyp 
pół łyżeczki soli i zagotuj. Zmniejsz ogień i gotuj jeszcze przez 30 min. Po tym czasie odcedź soczewicę na sitku i zostaw do osty-
gnięcia. Cebulę obierz i posiekaj w drobną kostkę, zeszklij na maśle i wrzuć razem z ugotowaną soczewicą do miski. Kiedy całość 
przestygnie, dosyp bułkę tartą, pieprz, majeranek, sól (w razie potrzeby). Wbij jajko i wymieszaj. Nabierając łyżeczką farszu, ufor-
muj niewielkie kulki.

Na stolnicę wysyp mąkę. Na środku uformuj dołek i cienkim strumieniem wlewaj gorącą wodę, cały czas mieszając mąkę nożem 
stołowym. Kiedy wlejesz całą wodę, zagnieć ciasto. Kiedy przestanie się lepić do rąk, ciasto jest gotowe. Następnie zawiń je w folię 
i zostaw na 15 min. Po tym czasie rozwałkuj ciasto na oprószonej mąką stolnicy na grubość 2-3 mm. Szklanką wytnij kółka i zalep 
w każdym kulkę farszu. W dużym garnku zagotuj posoloną wodę. Pierogi wrzucaj partiami do wrzątku i gotuj ok. 7 min od wypły-
nięcia na powierzchnię. Podawaj z masełkiem, pospane szczypiorkiem lub ze śmietaną z ziołami.

Smacznego!

2 967,47 PLN  
na 1 mieszkańca
W pięciu gminach w Polsce wydatki na jednego 
mieszkańca przewyższają 10 tys. zł. Rekordziści 
wydają ponad 30 i niemal 40 tys. zł per capita. 
Samorządy z końca stawki - nieco ponad 2 tys. zł. 

Od ponad 2 tys. zł do ok. 39 tys. zł kształtują się 
wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatu  
w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Najniższy 
poziom wydatków odnotowano w Rudniku nad 
Sanem (2 095,61 zł), najwyższy, ponad 19-krotnie 
większy, w gminie Kleszczów (39 367,09 zł). 

Gmina Dukla znalazła się na 1700 miejscu, wydat-
ki gminy na 1 mieszkańca to 2 967,47 PLN. Podane 
dane dotyczą 2013 roku. 

Dane pochodzą z nowego instrumentu na platformie 
GUS, która daje dostęp do informacji z systemu sta-
tystyki publicznej. Platforma umożliwia prześledze-
nie wskaźników m.in. z obszaru edukacji, finansów 
publicznych, rynku pracy czy ochrony środowiska na 
przestrzeni czterech lat. Dziedzinowe Bazy Wiedzy 
- jak nazywa się nowe narzędzie - opracowano w ra-
mach projektu unijnego.

Na podstawie  Serwisu Samorządowego PAP 
przygotowała Krystyna Boczar-Różewicz

Żegnamy Filipa Jackowskiego
Filip Jackowski był zawodnikiem sekcji rowerowej MTB MOSiR 

Dukla – mocno zaangażowanym w jej działalność. Reprezentował naszą 
sekcję na szczeblu gminnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Był nam 
kolegą i przyjacielem.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli oraz sekcja rowerowa MTB 
MOSiR Dukla składają wyrazy współczucia rodzinie zmarłego Filipa.

Michał Szopa, dyrektor MOSiR



Dukla.plstr. 24  nr 11/2015 Dukla.plnr 295  str. 25  

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

Motto:
Ile drzew, tyle rogów
Znalazło się w boru,
Jedne drugim pieśń niosą
Jak z choru do choru
 I szła muzyka coraz szersza,
Coraz dalsza,
Coraz cichsza i coraz czystsza,
doskonalsza(…)

fragment Pana Tadeusza Adama Mickiewicza

Łowiectwo i ekologia

wych i ło-
w i e c t w a . 
Przez ze-
brany zespół 
zostal iśmy 
porównani 
do bandzio-
rów składa-
jących się z 
adwokatów, 
sędziów, po-
l i c j a n t ó w, 
czyli ludzi, 

którzy nie wydają odpowied-
nich wyroków na myśliwych. 
Stwierdzam, że bardzo słabo 
reprezentował nas prezes koła, 
czy inny członek Koła, który 
nosi nazwę „Wilki”. Wielu z 
kolegów chyba oglądało ten 
program zatem proszę o wa-
sze zdanie. Najwięcej do po-
wiedzenia mieli rolnicy posia-
dający po około 300 i więcej 
hektarów, którym zwierzyna 
wszystko zniszczyła. My te 
sprawy znamy bardzo dobrze, 
bowiem i na naszym terenie ta-
kie wypadki miały kiedyś miej-
sce. Rolnicy z tamtych terenów 
domagają się, aby szkody nie 
szacowali myśliwi tylko sami 
rolnicy. Kilkadziesiąt lat temu 
oceniałem podobną szkodę  
z kol. Stanisławem Kowali-
kiem u pracownika nadleśnic-
twa. Proszę sobie wyobra-
zić jaki był finał tej oceny.  
W związku z tym proszę o opi-
nię o nas myśliwych.

W naszym przypadku nasz 
Zarząd, radzi sobie dobrze  
z szacowaniem szkód dzięki 
prezesowi, łowczemu jak i my-
śliwym.

Teraz coś z polityki. Prze-
żyliśmy wybory i uważamy, 
że nasze nowe władze więcej 
uwagi poświęcają sprawom ło-
wiectwa. Budowanie pozytyw-
nego wizerunku łowiectwa nie 
jest proste. Potrzebujemy do 
tego wielu sprzymierzeńców, 
nie tylko związanych z łowiec-
twem. W przeprowadzonych 
wyborach wybraliśmy takich 

posłów i senatorów , którzy po-
winni popierać nasze założenia, 
że wszystko musi być zgodne 
z łowiectwem jak i ekologią. 
Pragnę poinformować kol. my-
śliwych, że akceptacja dla do-
tychczasowych działań oraz 
ustaleń strategii na kolejną ka-
dencję były głównymi nurtami 
dyskusji na XXIII Krajowym 
Zjeździe Delegatów Polskiego 
Związku Łowieckiego, który 
odbył się 12 września. 

„Znaczącym wydarzeniem 
był fakt przesłania delegatom 
XXIII KZD specjalnego listu 
od Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Andrzeja Dudy,  
w którym zwraca się do delega-
tów, ale i pośrednio do wszyst-
kich myśliwych- życzy nam 
dalszej owocnej pracy w racjo-
nalnym użytkowaniu i ochro-
nie zasobów polskiej przy-
rody”. Zgodnie z Konstytucją 
RP wolność człowieka pod-
lega ochronie prawnej. Rodzice 
mają prawo wychowania dzieci 
zgodnie z własnymi przekona-
niami, a myśliwi prawo do kul-
tywowania swoich tradycji. 
Prawo łowieckie stanowi praw-
dziwi atak na samorządność na-
szego zrzeszenia. 

Aplauz na sali wywołał po-
seł Wziątek, który w naprędce 
napisanej fraszce odczytał:

„Ekolodzy larum grają, 
myśliwemu łupnia dają, 
ten myśliwy to morderca, 
co dla zwierza nie ma serca. 
Pan Minister dziarski chwat. 
Ja im zamknę Nowy Świat. 
Teraz taki pomysł mam, 
ja im nowy statut dam!
Taką im odpowiedź damy, 
nie zabawa to nie hobby, 
nie myśliwych to jest lobby, 
to co w sercu naród ma, 
puszcza już od wieków gra.”

Nasz Zarząd Koła prawnie 
wybrany realizuje postanowie-
nia Zarządu Okręgu i należy się 
tylko pochwała jego członkom, 
a szczególnie kol. Prezesowi  
i Łowczemu, nie umniejszając 

W związku ze zbliżają-
cym dniem św. Huberta, który 
poprzedza Dzień Wszystkich 
Świętych rozpocznę artykuł od 
modlitwy do patrona braci my-
śliwskiej „ Pragnę zostać boha-
terem i myśliwym dobrym być, 
Hubertowi służyć wiernie i dla 
niego tylko żyć. Choć wróg na-
padnie moją duszę, by zdobyć 
własność swą, to jednak ja zwy-
ciężyć muszę, bo Hubert sam 
jest siłą mą. Ja nie tylko moją 
duszę uratować zamiar mam, 
lecz modlitwą swoją kruszę co 
do piekła kroczą bram. Zdo-
będę się na ofiarę, aby przykład 
dobry dać, u nas każdy młody, 
stary musi razem z Bogiem 
stać”. Wiersz-modlitwę napisał 
myśliwy ORŁ z Wrocława kol. 
Tadeusz Słomka. 

Drodzy przyjaciele, prze-
praszam, że może kogoś obra-
ziłem, ale św. Hubert jest na-
szym patronem , którego święto 
przypada 3 listopada , a że jest 
to dzień roboczy mszę świętą 
przekładamy na następny 
wolny dzień. Tak też w tym 
roku Zarząd Koła zdecydował, 
że msza święta odbędzie 7 li-
stopada tj. w sobotę zgodnie ze 
zmianą planu. Zbiórka myśli-
wych przy domku w Tylawie o 
godzinie 7.30 i własnym trans-
portem myśliwi udadzą się na 
w/w mszę świętą na godz. 8.00 
do kościółka w Olchowcu.

Przejdę do spraw łowiec-
kich , a zacznę od programu TV 
pani Jaworowicz z 2 i 3 .X.2015 
na temat miedzy innymi myśli-

ciąg dalszy na str. 26 u

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

zasług pozostałym. Mamy już 
w pełni sezon łowiecki i zgod-
nie z kalendarzem organizo-
wany jest już przez wszystkich 
członów, wg ustalonego planu 
odstrzału poszczególnych ga-
tunków zwierzyny, której ilość 
jest ograniczana zgodnie z in-
wentaryzacją i zatwierdzonym 
planem przez Nadleśnictwo.

Polska jesień zachwyca nas 
pięknymi kolorami, a coraz 
niższe temperatury pozwalają 
w końcu zapomnieć o wyjąt-
kowo upalnym lecie. Najwięk-
szą przykrością jest brak opa-
dów i nasi grzybiarze swój se-
zon uważają za stracony. Brak 
wody odczuwają i nasze zwie-
rzęta , bo gdzie się podziały ką-
pieliska dla jeleni i dzików. Ko-
nieczna jest zatem pomoc dla 
zwierzyny. Borykamy się z gra-
sującymi po polach i lasach 
bezdomnymi psami i kotami 
oraz lisami, nie wspomnę już 
o wilkach, które tuż za granicą 
naszych obwodów mają swoje 
pole do popisu.

Doradzam myśliwym kupno 
miesięcznika „Dukla.pl - Du-
kielski Przegląd Samorządowy” 
cena 2,80 zł kącik łowiecki. 
Równocześnie doradzam pre-
numeratę „Łowca Polski” po 
uzgodnieniu z O.R.Ł. w Krośnie.

Uśmiechnij się!

Wspomnienia 
Stanisława Belczyka
mistrza pszczelarstwa

Pasieka Stanisława Bel-
czyka położona jest  w Trzcia-
nie i tam w ulach warszawskich 
zwykłych oczekuje na wiosnę. 
Jest to pszczelarz o wielkim do-
świadczeniu i wiedzy.  Prak-
tyk i pasjonat pszczół. Kontakt 
z pszczołami miał od zawsze, 
gdyż Jego ojciec posiadał 12 
uli. Podczas działań wojennych 
żołnierze ukraińscy tak zwani 
Własowscy zdewastowali całą 
pasiekę. Nikt nie mógł się temu 
przeciwstawić, gdyż rodzina 
Belczyków i cztery inne miesz-
kały w piwnicy u sąsiadów. 
Przebywanie w domu było 
wielce ryzykowne ponieważ 
prowadzono naloty na wieś   
i  konieczna była ewakuacja w 
bardziej bezpieczne miejsce. 
Wspomniani wyżej żołnierze 
przebywali w okopach,  przy-
szli do pasiekę i ją zdewasto-
wali. Wybrali ramki z syropem, 
gdyż cała sytuacja rozgrywała 
się około 20 września 1944 
roku czyli rodziny były już za-
karmione na zimę. Kiedy pan 
Stanisław razem z ojcem  po-
szli doglądnąć dobytku zastali 

pasiekę zniszczoną. Odnaleźli 
wśród porozrzucanych ramek 
tylko trzy matki. Kompletu-
jąc trzy ule umieścili w nich te 
pszczoły, które mogli pozbierać 
z elementów zniszczonych uli, 
ramek i ziemi. Los sprzyjał tym 
rodzinom ponieważ przeżyły 
do wiosny. Te poturbowane ro-
dziny pszczele posłużyły do 
odbudowy pasieki. Pan Stani-
sław w roku 
1946 pasąc 
krowy, na jodle 
zobaczył mały 
roik pszczół, 
który już za-
czął na gałęzi 
drzewa budo-
wać gniazdo. 
Nikomu nie 
mówiąc po-
biegł do domu 
i zabrawszy 
przetak, podku-
rzacz i płachtę 
na trawę, ze-
brał te pszczoły 
chowając je w 
piwnicy. Do-

piero rano powiedział o tym 
ojcu, który ofiarował mu je-
den pusty ul i pomógł osadzić 
w nim pszczoły.  I tak około 
dziesięcioletni chłopiec stał się 
pszczelarzem. Następnie ko-
rzystając ze sprzętu ojca, który 
był stolarzem i pomocy sąsiada, 
który pracował w tartaku, po-
zwolił mu zabierać deski stano-

wiące odrzut, pan 
Stanisław zbu-
dował sobie ko-
lejne ule. W la-
tach 1957-1958 
za cenę 600,00 
złotych odkupił 
6 uli od wujka 
Józka. Pasieka 
zaczynała być 
zbyt ciasna. Se-
nior rodu miał 12 
uli pan Stanisław 
9. W 1960 roku 
młody pszczelarz 
przenosi swoje 
ule do Tylawy, 
w miejsce gdzie 
obecnie znajduje 

się domek myśliwski. Lata sie-
demdziesiąte to rozwój pasieki  
naszego bohatera do 35 uli i 
zmiana miejsca na Trzcianę, 
gdzie znajdują się do dnia dzi-
siejszego. Pan Belczyk wspo-
mina, że lata powojenne ob-
fitowały w miód. W 1948 do 
1950 roku na naszym rynku 
dukielskim sklep GS-u sku-
puje miód. Beczki stały nie-

raz na polu. Latały wokół nich 
pszczoły i osy zwabione zapa-
chem miodu. Po 1959 Włady-
sław Szubrycht z zawodu ko-
wal, posiadał dużą pasiekę. Za-
czął organizować skup miodu. 
Jego działania można uznać 
za początki tworzenia Koła 
Pszczelarzy w Dukli. Jeździł 
po spotkaniach pszczelarskich 
i jak to się mówi „zaciągał ję-
zyka”. Tam również nawiązy-
wał znajomości, które pozwo-
liły mu organizować szkole-
nia dla chętnych pszczelarzy 
w Dukli. Z tamtych czasów li-
czącymi się pszczelarzami byli 
Bałon Edward - ojciec Krzysz-
tofa Bałona pszczelarza z Niż-
nej Łąki, Władysław Belczyk, 
Szydło Paweł z Cergowej, Ja-
kieła Franciszek z Zakluczyny, 
Sidor Jan z Teodorówki, Szu-
brycht Wojciech i inni. Szko-
lenia, które organizował Wła-
dysław Szubrycht gromadziły 
15 - 20 pszczelarzy i to oni sta-
nowili trzon późniejszego Koła 
Pszczelarzy w Dukli.

- Myśliwy mówi do żony: „Nasz 
syn Jacuś znowu podbiera mi 
pieniądze z portfela. 
- Dlaczego myślisz, że to nasz 
Jacuś? A może to ja wzią-
łem pieniądze? – broni syna 
małżonka,
- To niemożliwe! W portfelu tym 
razem coś zostało…

* * *
Młody myśliwy spaceruje  
z żoną po parku. Patrzą na dwa 
pływające i t ulące się do siebie 
łabędzie.
- Zosiu, a może robilibyśmy to 
samo co one…?
- Władek! Ty chyba oszalałeś! 
Dla twojej przyjemności nie 
będę tyłka w wodzie moczyć!

* * *
Myśliwy mówi do żony, że jest 
dla niego nieczuła, gdy otrzyma Stanisław Belczyk 

Pasieka zimą. Tylawa 1964-65

Franciszek Belczyk 
Zima 1994-1995
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Łowiectwo i ekologia
u dokończenie ze str. 25 

Złota myśl J
„Więcej osiągniesz uśmiechem, niż wyrąbiesz 
mieczem.”         

(William Shakespeare) 

Po prostu z natury

jakiś prezent
- Ach kochanie, zawsze jestem 
dla ciebie czuła!
- No właśnie…

* * *
Myśliwy pyta żony co by 
chciała do czytania na bezlud-
nej wyspie?
- Wytatuowanego marynarza.

* * *
Młoda dziewczyna mówi do 
myśliwego, swojego adoratora:
- Nie licz na żadne pieszczoty 
przed ślubem.
- No szkoda, ale jak tyko wyj-
dziesz za mąż to mnie szybko 
zawiadom…

* * *
- Czy ty naprawdę wierzysz, że 
kominiarz przynosi szczęście?
 - Tak, odkąd odeszła z nim 
moja żona.

* * *
- Słyszałaś, że kobiety w Japo-
nii żyją dłużej niż mężczyźni?
- Tak to prawda, zwłaszcza 
wdowy.

* * *
Godzina pierwsza w nocy:
- Kochanie, czy kupisz mi fu-
tro? –pyta żona
- Kupię.
- Tak się cieszę!
- Nie wiem z czego.
- Jak to?
- Bo ja mówię przez sen.

* * *
W gospodzie spotyka się dwóch 
rolników
Jeden pyta: Jaki jest ten nowy 
sołtys?
- Eee, jeszcze go nie widziałem.
- Co? To on tak pije?
- On nie, tylko ja!

-------------------------------------
Nie zapomnijmy o śp. My-
śliwych, niech święty Hu-
bert przyjmie ich do swego 
grona! 

Opracował Fryderyk Krówka
 Honorowy Członek Koła  

Łowieckiego ,,Rogacz’’ w Dukli 
z siedzibą w Tylawie

Kącik Łowiecki

Manewry strażackie 
w Tylawie

Po prostu z natury

Fot. M Walczak: Czapla siwa na Jasiołce

Czapla siwa

Podziękowanie
Drodzy Państwo, Wszystkim którzy byliście z nami w trud-

nych, smutnych chwilach pożegnania mojego męża  
śp. Zdzisława Walczaka serdecznie dziękujemy.

Maria Walczak z rodziną

wować pary czapli, które bar-
dzo głośno nawołują się. W lo-
cie wyginają szyję w kształcie 
ostro załamanej litery S, a nogi 
mają wyciągnięte daleko poza 
krawędź ogona.

Lubię obserwować za-
chowanie tych pięknych pta-
ków, które dodają uroku naszej 
rzece. Należy zachowywać się 
cicho bo łatwo je wypłoszyć. 
Nasza Jasiołka tętni życiem, 
trzeba mieć tylko oczy szeroko 
otwarte, aby dostrzegać te cuda 
po prostu z natury.

Maria Walczak

17 października br. w 
Tylawie odbyły się ćwicze-
nia jednostek OSP z terenu 
gminy Dukla. Zadanie po-
legało na ugaszeniu płoną-
cych drzew w głębi lasu, od-
szukaniu osób poszkodowa-
nych i udzieleniu im nie-
zbędnej pomocy. Do ćwi-
czeń został wybrany górzy-
sty i zalesiony teren, o utrud-
nionym dojeździe i dostępie 
do wody. Manewry miały 
na celu wypracowanie przez 
wszystkich uczestników naj-
lepszej metody sprawnego 
współdziałania w utrudnio-
nych warunkach, a także ob-
nażenie słabych stron, nad 
którymi należy popraco-
wać. W ćwiczeniach brały 
udział jednostki OSP z Bar-
winka, Dukli, Głojsc, Łęk 

Poziom wody w rzece Ja-
siołce był w tym roku bardzo 
niski, ale można było oglą-
dać piękne, okazałe, dostojne 
czaple siwe, kroczące delikat-
nie po wodzie na smukłych 
nogach w poszukiwaniu po-
karmu. Czapla jest dużym pta-
kiem około 1 metra długości. 
Skupiona na łowieniu ryb po-
trafi bezszelestnie czekać, aż 
osiągnie zamierzony cel. Wy-
trwały fotograf może uchwy-
cić jak czapla czyści piórka, 
taka toaleta trwa kilka minut. 
Wyprostowana, z uniesioną 
do góry głową ma około me-
tra wysokości, ale przykucnięta 
patrząca w wodę za pokarmem 
jest o połowę mniejsza. Pięknie 

prezentuje się z rybą w dzio-
bie, aż trudno uwierzyć, że ta-
kie duże ryby są w naszej Ja-
siołce . Dzienne zapotrzebowa-
nie pokarmowe to 500 gramów, 
dlatego właściciele stawów ho-
dowlanych nie są zachwyceni 
u siebie obecnością tych pięk-
nych ptaków. Startując do lotu 
rozkłada skrzydła i ma impo-
nujące rozmiary. Często nad 
korytem Jasiołki można obser-

Wystawa koronek

Kot ma silnie rozwinięty instynkt łowiecki

Wernisaż wystawy koronek  w Trasgranicznym Centrum Kultury w Dukli

Fot. Norbert Uliasz

Dukielskich, Iwli, Jasionki, 
Mszany, Równego, Ty-
lawy, Wietrzna, Zyndrano-
wej wspólnie z  ratownikami 
GOPR. Zmaganiom strażac-
kim w Tylawie przyglądali 
się zaproszeni goście: bur-
mistrz Dukli Andrzej Byt-
nar, sekretarz gminy Ha-
lina Cycak, przewodni-
czący Rady Miejskiej w Du-
kli Andrzej Dziedzic, czło-
nek prezydium ZOW ZOSP 
RP woj. podkarpackiego Ta-
deusz Sieniawski, mł. bryg. 
Ireneusz Długosz - Wydział 
Operacyjno- Rozpoznawczy 
KM PSP Krosno, zastępca 
naczelnika Wydziału Ope-
racyjno-Rozpoznawczego 
KM PSP Krosno mł. bryg. 
Marek Fejkiel, jeden zastęp 
JRG PSP Krosno pod do-

wództwem kpt. Krzysztofa 
Szczęsnego, mł. kapitan Da-
riusz Dyrcz, leśniczy leśnic-
twa Folusz Kazimierz For-
nal, Prezes ZOMG ZOSP 
RP w Dukli Andrzej Ukleja, 
Komendant ZOMG ZOSP 
RP w Dukli Wiktor Ma-
dej oraz najstarszy uczest-
nik Prezes OSP Myszkow-
skie Józef Pernal. Dwu-
godzinne ćwiczenia za-
kończyły się odszukaniem 
rannych, udzieleniem im 
pierwszej pomocy i sprowa-
dzeniem w bezpieczne miej-
sce oraz ugaszeniem po-
żaru w lesie. Uczestnicy po-
wrócili na plac przy remizie  
w Tylawie, gdzie podsumo-
wano ćwiczenia, przeka-
zano uwagi oraz zaprezen-
towano nowy nabytek OSP 
Równe, jakim jest quad po-
żarniczy do działań ratow-
niczych. Manewry zakoń-
czyły się wspólnym posił-
kiem przy ognisku.

Anna Chłopecka 
Fot. na wkładce



Dukla.plstr. 28  nr 11/2015 

Manewry strażackie w Tylawie

Przegląd jednostek OSP biorących udział w manewrach

Wozy strażackie w akcji

Udzielanie pomocy poszkodowanemu

Przygotowanie rannego do transportu
Fot. Anna Chłopecka
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