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„Wolność obywatelska istnieje tylko tam,  
gdzie sądy są silne”

(Napoleon Bonaparte)

Złota myśl:Ioan Clop  
– rumuński lotnik 

14 listopada 2015 r. na 
cmentarzu wojennym w Du-
kli został pochowany sierżant 
sztabowy Ioan Clop – rumuń-
ski lotnik. Egzekwie żałobne 
odprawił ksiądz porucznik Łu-
kasz Józef Hubacz, kapelan 
6 Brygady Powietrznodesan-
towej z Krakowa wskazując, 
że wszyscy, którzy służą czło-
wiekowi stają się jego przyja-
cielem. W ceremonii uczestni-
czył attaché wojskowy Amba-
sady Rumunii w Polsce - puł-
kownik (colonel) Romeo Mi-
hail Tăbîrcă, który podczas wy-
stąpienia podkreślił, że los woj-
skowego, zwłaszcza w cza-
sie wojny, jest zawsze niewia-
domą. Burmistrz Dukli An-
drzej Bytnar zapalił na mo-
gile rumuńskiego lotnika znicz, 
jakże znamienny w miesiącu 

listopadzie. Podczas ceremo-
nii obecny był także Komen-
dant Miejski Policji w Krośnie 
inspektor Adam Pietrzkiewicz, 
delegacja OSP i mieszkańcy 
Krościenka Wyżnego oraz pa-
sjonaci historii.

Ioan Clop urodził się 26 
lutego 1921 r. w Rumunii,  
w miejscowości Andrei Şa-
guna, gmina Zimandu Nou, 
okręg Arad. W dniu 20 sierp-
nia 1943 r. ukończył podoficer-
ska szkołę lotniczą uzyskując 
patent nr 2701. Służył w woj-
skowym lotnictwie rumuńskim 
jako pilot samolotów szturmo-
wych i bombardujących (Flo-
tila 3 Bombardament) w stop-
niu sierżanta sztabowego (ad-
iutant stagiar aviator). Począt-
kiem lutego 1944 r., kiedy 
Rumunia była jeszcze zwią-

zana sojuszem z hitlerowskimi 
Niemcami, na lotnisko w Kro-
śnie została skierowana grupa 
rumuńskich lotników celem 
przeszkolenia na niemieckich 
samolotach Junkers Ju 87 Stuka 
w nowej wersji D3, będących 
także na wyposażeniu rumuń-
skiego lotnictwa. Na krośnień-
skim lotnisku działała filia nie-
mieckiej Wyższej Szkoły Lot-
niczej (Flugzeugführerschule 
C 20) FFS C 20 z Rosenborn 
(Mirosławice pod Wrocławiem 
– aktualnie lotnisko sportowe 
Aeroklubu Wrocławskiego)  
w której kształcono pilotów. 
Na lotnisku w Krośnie (Flie-
gerhorst Krosno) w 1944 r. sta-
cjonowały m.in. rumuńskie jed-
nostki lotnicze - VI. (Schlacht)/

St. Gr. I. A. – 13 II - 11 III, 14 
III - 20 III, 23 III - 26 III i 29 III 
oraz VI. St. Gr. Rum.– 9 IV - 11 
IV. Ustalono, że w skład grupy 
z lutego/marca 1944 r. wcho-
dził, oprócz Ioana Clopa, m.in. 
podporucznik (sublocotenent) 
Ioan Coscodan ur. 20 II 1921 r., 
który po powrocie ze szkolenia 
zginął w misji lotniczej 2 VI 
1944 r.

Podczas szkolenia na lotni-
sku satelickim w Łężanach (Le-
zanie) zwanym też Krosno II, 
na terenie przynależnym admi-
nistracyjne do Krościenka Wy-
żnego, 11 lutego 1944 r. wy-
darzył się wypadek lotniczy w 
wyniku którego rozbił się sa-
molot Ju 87 Stuka. Bombowiec 

Attaché wojskowy Ambasady Rumunii w Polsce - pułkownik (colonel) Romeo 
Mihail Tăbîrcă podczas ceremonii pogrzebowej Ioana Clopa na dukielskim 
cmentarzu wojennym (foto autor)

Podporucznik Ioan Coscodan (w środku) na krośnieńskim Rynku w lutym 
1944 r. (zbiory autora)

Samolot Junkers Ju 87 Stuka z Fliegertechnische Schule 4 na krośnieńskim 
lotnisku w 1943 r. (foto Dietrich Flechtner, zbiory Hans Faust)

Śladami  
Amalii Mniszchowej
Odkrywamy Podkarpacie

Jechaliśmy śladami Amalii z Brühlów Mniszchowej, aż z Dre-
zna. Maria była córką Henryka Brühla, pierwszego ministra Au-
gusta III króla polskiego, mająca związki z Dreznem w Niemczech 
i konfederacją barską. To „dusza konfederacji barskiej“, jak pi-
sał o niej polski historik Władysław Konopczynski. Przyjechali-
śmy do Dukli, aby zobaczyć jej grób. Najpierw trafiliśmy do Infor-
macji Turystycznej i tam otrzymaliśmy bardzo wyczerpujące infor-
macje na ten temat. Bardzo miła pani Anna Chłopecka pracująca  

Zdrowych, rodzinnych, spokojnych  
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz szczęścia, pomyślności i spokoju  
na świecie w nadchodzącym

Nowym 2016 Roku
życzą

 Andrzej Dziedzic Andrzej Bytnar 
 Przewodniczący  Burmistrz Dukli 
 Rady Miejskiej w Dukli  

 
Radosnych i spokojnych Świąt  

Bożego Narodzenia,
spełnienia realizacji planów  

w Nowym 2016 Roku,
spokoju i pokoju w kraju i na świecie 

życzy 
Redakcja Dukli.pl
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Śladami Amalii Mniszchowej

T R A N S P R Z Ę T  
DO 2017 ROKU

W wyniku ogłoszonego przetargu z zakresu odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na te-
renie Gminy Dukla został wyłoniony przedsiębiorca, który będzie 
świadczył powyższą usługę przez okres kolejnych dwóch lat. 

Od 1 stycznia 2016 r. odpady komunalne z terenu Naszej 
Gminy odbierać będzie w dalszym ciągu Przedsiębiorstwo Han-
dlowo-Usługowe TRANSPRZĘT.

Informujemy, że harmonogram odbioru odpadów na rok 
2016 r. będzie doręczony mieszkańcom przez strażaków lub 
pracowników firmy Transprzęt. Terminarz można otrzymać 
także w Urzędzie Miejskim w Dukli - pokój 104. 

Pamiętajmy!!!
W związku z koniecznością sukcesywnego wzrostu poziomu 

odzysku surowców wtórnych, mieszkańcy muszą w większym 
stopniu zaangażować się w prawidłową segregację odpadów. 
Tylko dobra i prawidłowa segregacja odpadów w naszych gospo-
darstwach domowych będzie mogła przynieść wymierne korzyści 
w postaci czystego środowiska i stabilizacji cen. 

Segregacja odpadów w Naszej Gminie na przestrzeni 
2014 r. i 2015 r. uległa znacznej poprawie w stosunku do lat 
wcześniejszych. Niestety w dalszym ciągu dochodzi do sytu-
acji, gdzie w odpadach niesegregowanych znajdują się odpady, 
które należą do grupy odpadów segregowanych, a w workach 
i pojemnikach przeznaczonych na segregację wraz z surow-
cami wtórnymi znajdują się odpady zmieszane. W związku  
z powyższym będzie prowadzona zwiększona kontrola w za-
kresie prawidłowej segregacji odpadów.

Andrzej Marczyński

SZLACHETNA PACZKA
- wielkie otwarcie 

bazy RODZIN
Projekt Szlachetna Paczka organizowany jest już po raz pięt-

nasty w Polsce, a po raz piąty w rejonie Dukla i okolice. W tym 
roku odbywa się pod hasłem „Jeden za wszystkich, wszyscy za 
jednego”, które doskonale pasuje do dukielskiego rejonu. Na 
wieść, o tym że nie powstanie rejon w Krośnie (brak osoby do li-
derowania) zaproponowaliśmy współpracę tamtejszym wolonta-
riuszom i w ten sposób pięciu z nich dołączyło pod skrzydła Du-
kli. Łącznie 18 wolontariuszy odwiedziło aż 82 rodziny, z których 
3/4 zostało włączonych do projektu.

Z posiedzenia Rady
Sesja Rady Miejskiej w Dukli odbyła się 10 listopada 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 Kedra, Ewa Przystasz, Mariusz 
Folcik, Jan Marszał, Adam Faustus, Zbigniew Głód, Teresa Bel-
cik, Bohdan Gocz.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.

Dofinansowanie  
do azbestu 

Gmina Dukla uzyskała dofinansowanie na realizację zadania  
w ramach programu priorytetowego „Gospodarowanie odpadami 
innymi niż komunalne, część II usuwanie wyrobów zawierających 
azbest”.

Nakłady finansowe pochodziły z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn. „Odbiór, transport i utyliza-
cja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dukla.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 23.422,76 zł.
• Dotacja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniosła 10.542,80 zł
• Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wyniosła 7.379,96 zł
• Środki własne Gminy Dukla wyniosły 5.500,00 zł

Dzięki uzyskanemu przez gminę dofinansowaniu z naszego 
otoczenia zniknęło 72,29 tony wyrobów zawierających azbest.

Mirosław Matyka

4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5. Informacja o działaniach promocyjnych i z działalności Trans-

granicznej Informacji Turystycznej w Dukli za rok 2014.
6. Informacja o konsultacji społecznej Strategii Rozwoju Gminy 

Dukla na lata 2015-2022.
7. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Łęki Dukielskie, Wietrzno – 2 
(druk nr 84),

b) zwrotu nieruchomości położonej w Równem na rzecz Agen-
cji Nieruchomości Rolnych (druk nr 85),

c) nabycia na rzecz mienia komunalnego Gminy Dukla prawa 
własności nieruchomości gruntowej położonej w Teodo-
rówce (druk nr 86),

d) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dukla na lata 2015-2022 
(druk nr 87),

e) nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy  
w Cergowej (druk nr 88),

f) nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji  
w Dukli (druk nr 89),

g) określenia granic obwodu publicznego Gimnazjum w Wietrz-
nie (druk nr 90),

h) zmiany uchwały własnej dotyczącej ustalenia dopłaty do wy-
branych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-ka-
nalizacyjnych (druk nr 91),

i) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2015 (druk 
nr 92),

j) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla 
(druk nr 93),

k) określenia warunków i trybu wsparcia i finansowania roz-
woju sportu dziecięcego i młodzieżowego na terenie Gminy 
Dukla (druk nr 95)

l) uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Dukla z organiza-
cjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego na rok 2016” (druk nr 96),

m) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 
2016 rok (druk nr 97),

n) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie Gminy Dukla z urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. (druk 
nr 98),

o) ustalenia dopłaty do wybranych taryfowych grup odbiorców 
usług wodociągowo-kanalizacyjnych (druk nr 99),

p) określenia wysokości stawek podatku od środków transporto-
wych na terenie Gminy Dukla (druk nr 100),

q) określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny 
(druk nr 101),

r) określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny 
(druk nr 102).

10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
11. Oświadczenia i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

Pełne teksty uchwał dostępne są na stronie internetowej:  
www.bip.dukla.pl

Halina Cycak 
Sekretarz Gminy Dukla

Stowarzyszenie 
Miłośników 

Cergowej
W ramach realizacji zadania publicznego pn.: „Stawiamy 

na rodzinę” zaproszono w dniach 27-28 listopada 2015 roku 
wszystkie chętne rodziny, mieszkańców miasta i gminy Dukla, 
gmin: Chorkówka i Osiek Jasielski do udziału w:

• bezpłatnych zajęciach z rękodzielnictwa,
• zabawach i konkursach integracyjnych,
• pikniku rodzinnym.

Realizacja zadania została dofinansowana z budżetu Wo-
jewództwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Rzeszowie.

w IT pokierowała nas do mu-
zeum do pani kustosz Alek-
sandry Żółkoś, tam kupiliśmy 
książkę jej autorstwa Mece-
nat kulturalny Jerzego Augusta 
Wandalina Mniszcha w Dukli. 
Odwiedziliśmy także kościół 
farny, zobaczyliśmy nagrobek  
i cudowny kościół.

Dukla ma taką bogatą hi-
storię i bogatą kulturę, tak jak 
całe Podkarpacie. Region pod-
karpacki ma bardzo bogatą kul-
turę i przyrodę. Szkoda, że my 
w Niemczech tak mało wiemy  
o Podkarpaciu, bo jest to nie-

zwykle cenny region kulturowo, 
historycznie, a ludzie są tu bar-
dzo życzliwi i gościnni. Byli-
śmy także u św. Jana na wzgó-
rzu i piliśmy wodę z źródła. Je-
steśmy bardzo zadowoleni z na-
szego wyjazdu na Podkarpacie 
i wszędzie będziemy o tym po-
wtarzać.

Bardzo dziękuję, wszystkim 
którzy nam pomogli w szukaniu 
śladów Amalii, za wszystkie in-
formacje.
Dr Gustav Bekker z żoną Ingą 

z Drezna
Tak do naszego miesięcznika 
napisał turysta z Niemiec za-
chwycony nasza kulturą, przy-
rodą i ludzką życzliwością.

ciąg dalszy na str. 6 u
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„Zastanawiam się, na ile 
łączy nas zasada: jeden za 
wszystkich, wszyscy za jed-
nego. I czy mogłaby znowu 
stać się modna. Żeby było wia-
domo, że można na innych li-
czyć. Chciałbym, żeby taka za-
sada obowiązywała w Polsce: 
jeden za wszystkich, wszyscy 
za jednego. Wtedy świat zmieni 
się na lepsze!”– mówi ks. Jacek 
Stryczek, pomysłodawca Szla-
chetnej Paczki. - Chodzi o to, 
żeby przestać patrzeć na świat 
przez szybę z własnego cie-
płego domu, ale otworzyć okno, 
wyjść i zaangażować się. My w 
Paczce już to robimy, teraz za-
praszamy, żeby zmieniać świat 
razem z nami.

Główną ideą Szlachetnej 
Paczki, nie jest pomoc sama 
w sobie, ale szansa na począ-
tek nowego życia. - Prawdziwa 
bieda jest cicha i skromna. 
Chcemy znaleźć tych, którzy 
naprawdę potrzebują pomocy. 
Nie pomagamy tym, którzy po-
trafią ją sobie załatwić - mówią 
za pomysłodawcą akcji ks. Jac-
kiem Stryczkiem jej organizato-
rzy. - Pomagamy, by dać szansę 
na lepsze życie. Nie wiemy, czy 
skorzystają z tej okazji i uda im 
się zmienić, ale głęboko w nich 
wierzymy. Każdy może stać się 
kimś.

21 listopada otwarta zo-
stała baza rodzin w potrzebie. 
Na stronie www.szlachetna-
paczka.pl znajdziemy interesu-
jące nas województwo-podkar-
packie i rejon - Dukla i okolice. 
Tam odszukamy też opisy ro-
dzin i szczegółowy wykaz po-
trzebnych rzeczy. 

Może w tym roku wraz  
z przyjaciółmi, rodziną i TO-
BIE uda się zmienić czyjeś ży-
cie, sprawić uśmiech na twa-
rzach dzieci, czy pokazać ko-
muś, że mimo iż jest straszy  
i samotny dla kogoś jest ważny 
i potrzebny? Przez trzy tygo-
dnie każdy będzie mógł wy-
brać jedną z rodzin i specjal-
nie dla jej członków przygoto-
wać wyjątkową paczkę. Paczkę 
można zrobić wspólnie z ro-

OGŁOSZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO 
ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO 

ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW – GMINA DUKLA.
Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. działając na podstawie art. 24 ust.7 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 
2001 r. (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz., 858 ze zm.) ogłasza zatwierdzone taryfy Uchwałą Nr 
XV/93/15 Rady Miejskiej w Dukli dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków, realizowane przez GK i M w Dukli Sp. z o.o. na terenie Gminy Dukla. 

Taryfy obowiązują od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

/*cena z uwzględnieniem dopłat finansowanych z budżetu Gminy Dukla zgodnie z Uchwałą Nr 
XV/94/15 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia dopłat do wybra-
nych grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych. 

/** podział stawki opłaty abonamentowej stosowany wyłącznie do celów ewidencji przychodów 
w przedsiębiorstwie.

W/w uchwały dostępne są na stronie www.bip.dukla.pl 
Zarząd GK i M w Dukli Sp. z o.o.

Wysokość stawek opłat abonamentowych  
za dostarczoną wodę i odebrane ścieki.

u dokończenie ze str. 5 

SZLACHETNA PACZKA  
- wielkie otwarcie bazy RODZIN

dziną, przyjaciółmi, znajomymi  
z pracy. Jeśli zdecydujemy się 
na przygotowanie upominku, w 
dalszym postępowaniu pomoże 
nam wolontariusz Paczki.

Finał XV edycji Szlachet-
nej Paczki odbędzie się 11-
13 grudnia. W tych dniach 
Paczki zostaną przekazane 
do rodzin.

Zachęcam w zaangażowanie 
się w projekt, „Jeden za wszyst-
kich, wszyscy za jednego”

Justyna Zimny-Frużyńska 
lider rejonu Dukla i okolice

Spotkanie 
przewodników 
turystycznych

rystyką w Krośnie i okolicy.  
W dalszej części spotkania Zbi-
gniew Rajs – przewodnik be-
skidzki i jednocześnie pracow-
nik CDS – zapoznał zebranych 
z funkcjonowaniem obiektu.

Podczas pobytu w Krośnie 
przewodnicy w dwóch grupach 
pod przewodnictwem Zbi-
gniewa Rajsa i Roberta Kubita 
zwiedzili krośnieńską starówkę 
m. in. dzwonnicę i kościół 
farny oraz kościół franciszka-
nów konwentualnych. Był też 
czas na skorzystanie z miejsco-
wych obiektów gastronomicz-
nych, których różnorodność 
dostrzegli goście. Po południu 
udali się w dalszą trasę przez 
Zręcin do Kopytowej, gdzie z 
kolei zapoznano się z działal-
nością Muzeum Kultury Szla-
checkiej. Na wieczór przewod-
nicy zatrzymali się w Chyro-
wej, w stacji narciarskiej „Chy-

rowa Ski” i Gospo-
darstwie Agrotu-
rystycznym „Pod 
Chyrową”. W miej-
scowym gościńcu 
przy muzyce i tań-
cach odbył się wie-
czór integracyjny.

Drugi dzień 
spotkania rów-
nież był inten-
sywny. Rano była 
możliwość wzię-
cia udziału we 
mszy św., w daw-
nej drewnianej cer-
kwi i dokładnego 
zapoznania się z jej 
historią. W dalszej 
części dnia wydzie-
lono dwie grupy, 

W dniach 21–22 listopada 
br. Koło Przewodników Tury-
stycznych, działające przy Od-
dziale Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego 
w Krośnie, gościło przewodni-
ków, zrzeszonych w Samorzą-
dzie Przewodników PTTK Wo-
jewództwa Podkarpackiego. 
Było to już VIII Otwarte Spo-
tkanie Samorządu Przewodni-
ków tego typu, które odbywają 
się cyklicznie od kilku lat,  
a po raz pierwszy na ziemi kro-
śnieńskiej. 

W Krośnie oprócz gospo-
darzy spotkali się przedstawi-
ciele zdecydowanej większości 
kół przewodnickich z naszego 
województwa: Koła Przewod-
ników Terenowych i Beskidz-
kich przy Oddziale PTTK w 
Rzeszowie, Koła Przewodni-
ków Turystycznych PTTK w 
Przemyślu, Jarosławskiego 
Stowarzyszenia Przewodni-
ków Turystycznych i Pilotów 

Wycieczek, 
Koła Prze-
wodników 
Polskiego Towarzystwa Ta-
trzańskiego w Tarnobrzegu, 
Koła Przewodników PTTK 
w Ustrzykach Dolnych, Koła 
Przewodników Beskidzkich, 
Terenowych i Pilotów Wy-
cieczek przy Oddziale PTTK 
„Ziemia Sanocka” w Sanoku 
oraz gościnnie Koła Przewod-
ników Terenowych PTTK im. 
R.J. Zamoyskich w Zamościu. 

Pierwsza część spotkania 
odbyła się w Centrum Dzie-
dzictwa Szkła w Krośnie. Ofi-
cjalnego otwarcia, powitania i 
prezentacji poszczególnych de-
legacji dokonał Witold Grodzki 
– Prezes Koła Przewodników 
Turystycznych przy Oddziale 
PTTK w Krośnie. Bardzo mi-
łym akcentem dla wszystkich 
była obecność prezydenta mia-
sta Krosna Piotra Przytockiego, 
który podzielił się swoimi spo-
strzeżeniami związanymi z tu-

które częściowo zrealizowały 
odmienne warianty.

Jedna grupa pod przewod-
nictwem Roberta Kubita oraz 
Ryszarda Augustyna odbyła 
pieszą wędrówkę z Chyrowej 
do Pustelni św. Jana, a druga 
w dwóch autokarach, pod prze-
wodnictwem Wojciecha Kru-
kara i Kazimierza Patli zwie-
dziła Olchowiec i przez Tylawę 
dotarła również do pustelni. 
Ostatnim miejscem na trasie 
była Dukla, gdzie po zwiedza-
niu Sanktuarium św. Jana z Du-
kli odbyło się zakończenie w 
Muzeum Historycznym-Pałac 
w Dukli. Doskonałymi prze-
wodnikami po Dukielszczyź-
nie byli Kazimierz Patla i dy-
rektor Muzeum Historycznego 
- Pałac w Dukli, również prze-
wodnik beskidzki - Waldemar 
Półchłopek.

Cała impreza, której głów-
nym organizatorem było Koło 
Przewodników Turystycznych 
PTTK w Krośnie odbyła się 
dzięki wsparciu Prezydenta 
Miasta Krosna, Burmistrza Du-
kli oraz takich instytucji, jak: 
Muzeum Rzemiosła w Kro-
śnie, Muzeum Kultury Szla-
checkiej w Kopytowej, Mu-
zeum Historyczne-Pałac w Du-
kli oraz Firmie Transportowej 
„Nikitrans” z Korczyny.

Dwa dni pozwoliły jedy-
nie na zapoznanie się z niektó-
rymi atrakcjami turystycznymi 
Krosna i okolic, jednak w oce-
nie gości dobrze spełniły pier-
wotne założenie, jakim była 
promocja regionu.

Witold Grodzki.

Przewodnicy przed cerkwią w Chyrowej
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Kwestowali na rzecz 
Żołnierzy Niezłomnych

Są dni pełne radości, 
szczęścia i uniesień, są rów-
nież dni zadumy, smutku 
kiedy to przychodzimy na 
cmentarze, zapalamy znicze, 
wzdychamy, tęsknimy i... od-
chodzimy. Każde życie ma 
swój początek i swój koniec. 
W listopadowy dzień pamię-
tajmy również o odwiedzeniu 
miejsc, gdzie spoczywają Ci, 
którzy spoczywają z dala od 
swoich rodzin. Mam na my-
śli poległych w czasie I i II 
wojny światowej żołnierzy, 
partyzantów i niewinnych lu-
dzi, mordowanych za pocho-
dzenie, wyznanie, wartości. 
Na cmentarzach wojennych 
obok siebie spoczywają żoł-
nierze wrogich armii, chociaż 
szybciej bym napisała wro-
gich sobie przywódców, bo 
żołnierze walczący na froncie, 
byli tylko pionkami w grze 
przywódców wrogich sobie 
państw. To żołnierze płacili 
najwyższą cenę... Różne na-
rodowości, wyznania, marze-
nia, ale połączyło ich jedno: 
śmierć. Na trenie Beskidu Ni-
skiego nie tylko na setkach 
cmentarzy, ale również w mo-
giłach zbiorowych i pojedyn-
czych, spoczywają dziesiątki 
tysięcy żołnierzy z czasów I  
i II wojny światowej, leżą 

obok siebie polegli armii ro-
syjskie niemieckiej, czecho-
słowackiej i austro - węgier-
skiej, leżą polscy partyzanci 
i dziesiątki niewinnych lu-
dzi, którzy zginęli podczas 
wojny. Na naszej dukielskiej 
ziemi w ciemnych mogiłach 
leżą Polacy i Słowacy, Czesi, 
Serbowie, Chorwaci, Żydzi, 
Niemcy, Rosjanie i przedsta-
wiciele wielu innych naro-
dowości. Spoczywają w be-
skidzkiej ziemi partyzanci  
z oddziałów polskich, słowac-
kich, łemkowskich i sowiec-
kich, walczących z okupan-
tem hitlerowskim. Wreszcie 
groby ofiar zamordowanych 
przez faszystów niemieckich  
i ukraińskich.

Pamiętając o nich, harce-
rze i harcerki z próbnej dru-
żyny harcerskiej z Dukli w 
dzień 1 listopada wystawili 
honorowe warty. Włączyli 
się również w kwestę organi-
zowaną na terenie całej Pol-
ski przez Fundację Niezłomni 
(http://fundacjaniezlomni.pl) 
na ekshumację i identyfikację 
Żołnierzy Niezłomnych. Pod-
czas kwesty zostało uzbiera-
nych 980,91 zł, kwota ta zo-
stała przekazana do fundacji. 

Justyna Zimny-Frużyńska

Trzeba mieć zapał
Z Marcinem Kaflem prezesem Stowarzyszenia Para-
lotniarzy Cumulus24 rozmawia Krystyna Boczar-Różewicz

Redaktor: Gdzie ma siedzibę 
Stowarzyszenie Paralotnia-
rzy Cumulus24 i z jakiego ob-
szaru skupia swoich człon-
ków ?

Marcin Kafel: Siedzibę mamy 
w Muszynie, ale zrzeszamy pa-
ralotniarzy nawet z Rzeszowa, i 
jeszcze dalej, a działamy na te-
renie Beskidu Sądeckiego i Be-
skidu Niskiego.

Redaktor: To rozległy obszar 
działania, ilu członków ma 
Stowarzyszenie i jak długo 
działacie?

Marcin Kafel: Działamy ponad 
rok, więc niezbyt długo i mamy 
obecnie 48 członków. Dzisiaj 
na szkoleniu w Chyrowej jest 
80 osób, są też i osoby nie-
zrzeszone. One pomagają nam 
także np. w przygotowaniu star-
towisk. Na terenie gminy Dukla 
są dwa startowiska dla paralot-
niarzy jedno w Mszanie, dru-
gie na górze Cergowej - teren 
po wycince drzew. Z góry Cer-
gowej był najdłuższy lot z na-
szego terenu, a wykonał go To-
mek Myśliwiec, poleciał 199 km 
aż na Węgry.

Redaktor: Co trzeba mieć 
oprócz odwagi, aby zostać pa-
ralotniarzem?

Marcin Kafel: Przede wszyst-
kim trzeba mieć zapał i trzeba 
skończyć kurs paralotniarski, 
aby nauczyć się startować i lą-
dować. Chociaż są osoby, które 
uczą się latać od innych i nie 
przechodzą kursu. Jednak, aby 
latać zgodnie z prawem trzeba 
mieć ukończony kurs. Jeśli nie 
posiada się kursu, to nawet 
osoby ubezpieczone, w przy-
padku jakiegokolwiek wypadku 
nie otrzymają odszkodowania. 
A pamiętać trzeba, że wypadki 
zdarzają się, czasami bardzo 
poważne .

Redaktor: Jak długo trwa kurs 
i ile kosztuje?

Marcin Kafel: Kurs trwa od 3 
dni do tygodnia, w zależności 
od pogody, kosztuje około 2 tys. 
zł. Jeśli pogoda jest sprzyjająca 
to jest krótszy. Kurs ma na-
uczyć przyszłych paralotniarzy 
stawiania skrzydła i lądowania. 
Przed egzaminem praktycznym 
należy zaliczyć egzamin teore-
tyczny, tak jak w przypadku eg-
zaminu na prawo jazdy. W czę-
ści teoretycznej mamy podstawy 

techniki latania, elementy po-
gody, niebezpieczeństwa zwią-
zane z lataniem. Latanie w gó-
rach jest o wiele trudniejsze, 
aniżeli na nizinach. Kurs ma 
nauczyć przyszłych paralotnia-
rzy co robić, aby nie znaleźć się 
w nieodpowiednim miejscu np. 
od zawietrznej.

Redaktor: To chyba jeden  
z droższych sportów. Proszę 
powiedzieć, ile kosztuje wypo-
sażenie paralotniarza?

Marcin Kafel: Najlepiej kupo-
wać do nauki używany sprzęt, 
bo skrzydło się niszczy od ga-
łęzi, kamieni podczas nauki, 
kiedy nie mamy jeszcze wprawy 
przy stawianiu i kładzeniu go. 
Należy także zakupić wario-
metr, czyli urządzenie pokazu-
jące czy wznosimy się do góry, 
czy opadamy. Moim zdaniem 
bez tego urządzenia nie da się 
latać, GPS i oczywiście coraz 
bardziej specjalistyczny i no-
woczesny sprzęt, w zależności 
od potrzeb. Nowe skrzydło to 
jest wydatek około 10 tys. zło-
tych, ale niekoniecznie musimy 
kupować całkiem nowy sprzęt. 
Trochę taniej można kupić 
skrzydło 2-3 letnie, które może 
służyć bardzo dobrze.

Redaktor: Czy w ramach Sto-
warzyszenia organizowaliście 
już szkolenia?

Marcin Kafel: To są pierwsze 
szkolenie i kurs które organi-
zujemy. Wcześniej działaliśmy, 
ale nie miało to jeszcze for-
malnego charakteru. Składka 
w Stowarzyszeniu wynosi 20 zł 
rocznie, więc jest symboliczna. 
Jako Stowarzyszenie otrzyma-
liśmy 40 tys. zł z Urzędu Mar-
szałkowskiego na zakup sprzętu 
do lotów tandemowych. Na or-
ganizację dzisiejszego szkole-
nia i kursu otrzymaliśmy wspar-
cie z Polskiego Stowarzyszenia 
Paralotniarstwa w wysokości 
50% wszystkich wydatków.

Redaktor: Jak długo pan lata?

Marcin Kafel: Latam 5 lat, ale 
nie lata są tu istotne tylko ilość 
wylatanych godzin. Przelata-
łem 200 godzin, jest to tak śred-
nio, ani mało, ani zbyt wiele jak 
na okres 5 letni. Czasami jest 
tak, że latam trzy dni pod rząd, 

Marcin Kafel

Film „Dukla – Wrota 
Karpat” wyróżniony 
20 listopada br. w Rzeszowie odbyło się IV Alpejsko-Karpac-

kie Forum Współpracy, jedna z największych  imprez targowo-kon-
ferencyjnych w regionie. Organizatorem forum było Stowarzysze-
nie Euroregion Karpacki Polska wraz z rzeszowskim Stowarzysze-
niem „Pro Carpathia”. Celem forum była promocja szwajcarskiego 
modelu rozwoju społeczno-gospodarczego, prezentacja efektów 
współpracy karpacko-alpejskiej i polsko-szwajcarskiej oraz promo-
cja marki karpackiej „CARPATHIA”. W drugi dzień forum zorgani-
zowano jarmark karpacki, na którym swoje produkty prezentowali 
producenci m.in. z Polski, Słowacji, Rumunii i Ukrainy.

W czasie forum ogłoszono wyniki konkursu „Mystic Carpa-
thia – Przegląd Filmów Karpackich” na najlepszy film promujący 
walory przyrodnicze i kulturowe Karpat. Konkurs cieszył się dużą 
popularnością, a zgłaszane filmy promowały karpackie zakątki 
kilku krajów. Film pt.  „Dukla – Wrota Karpat” został jednym  
z 4 wyróżnionych laureatów konkursu, a nagrodę w postaci kosza 
z karpackimi produktami odebrał Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar.

Ponadto wyróżnienia otrzymały filmy: 
- „White Carpathians” - Jakub Cibik – Słowacja 
- „Bieszczady – potęga natury – relaksu – wolności – smaku” - 

Adam Miszczak – TV OBIEKTYW 
- „POWIAT SANOCKI” - Grzegorz Bończak - MEDIA ART 

Lesko
Zwycięzcą w konkursie  został Rastislav Dobrovodsky ze Sło-

wacji za film pt. ”Poznam take miesta”.
Film „Dukla – Wrota Karpat” został wyprodukowany na zle-
cenie  Gminy Dukla przez TVP Rzeszów w 2011 r., reżysero-
wany przez Jacka Szarka,  przy zaangażowaniu wielu osób,  
a jego realizacja trwała ponad rok. Inicjatorką i koordyna-
torką realizacji produkcji była Krystyna Boczar-Różewicz.
Film można obejrzeć na stronie: 
www.dukla.pl/dukla_video.php.

Anna Chłopecka

Spacery śladami 
Żydów sanockich

ale bywają i przerwy 2 tygo-
dniowe i wtedy już brakuje mi 
latania?

Redaktor: Pracuje pan zawo-
dowo, ma pan rodzinę. Jak 
udaje się to wszystko pogo-
dzić? Czy rodzina lata?

Marcin Kafel: Jakoś udaje się 
pogodzić, żona nie lata bo ma 
lęk wysokości, ale latają siostra 
i brat.

Redaktor: Do jakiej wysoko-
ści można latać paralotnią?

Marcin Kafel: Do 2970 m 
n.p.m.., czyli prawie 3 km. La-
tem podczas lotów, kiedy pla-
nujemy lecieć wysoko należy 
się ciepło ubrać, bo mimo że 
na dole jest cieplutko, na górze 
może być bardzo zimno.

Redaktor: Czy są specjalne 
wymogi co do zdrowia lata-

jących i czy są ograniczenia 
wiekowe?

Marcin Kafel: Trzeba być 
ogólnie zdrowym. Problemy z 
kręgosłupem mogą być dla pi-
lota niebezpieczne przy twar-
dym lądowaniu. Trzeba mieć 
dobry wzrok, ale można latać  
w okularach. Aby móc ukoń-
czyć kurs latania trzeba mieć 
ukończone 16 lat i zanim adept 
paralotniarstwa nie będzie peł-
noletni musi mieć także zgodę 
rodziców. Górnych wiekowych 
ograniczeń nie ma. Kiedy ja ro-
biłem kurs razem ze mną szko-
lił się pan ponad 70 letni. Je-
dynym problemem jest brak 
siły potrzebnej do opanowania 
skrzydła. 

Redaktor: Dziękuję panu za 
rozmowę i życzę długich i uda-
nych lotów.

Marcin Kafel: Dziękuję

Zapraszamy 4 grudnia, 
w piątek, na godzinę 17:00, 
do sali Gobelinowej Muzeum 
Historycznego w Sanoku na 
spotkanie o świętowaniu Sza-
batu i Chanuki w tradycji ży-
dowskiej, które poprowadzi 
Arkadiusz Komski, specjali-
sta w dziedzinie historii i kul-
tury polskich Żydów. 

Częścią spotkania będzie 
prezentacja wystawy judaików, 
w tym przedmiotów pochodzą-
cych z Sanoka (zbiory prywatne 
Jacka Koszczana, prezesa Sto-
warzyszenia Sztetl Dukla).

Będzie też wyjątkowa oka-
zja, by nauczyć się zaplatać 
chałkę. Warsztaty poprowadzi 
Kamila Koszczan ze Stowarzy-
szenia Sztetl Dukla. 

Spotkanie jest kontynuacją 
spotkań z kulturą i historią Ży-
dów z Sanoka, które rozpo-
częły Spacery Śladami Żydów 
Sanockich. 

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy
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Promocja pszczoły  
w lesie

Uroczysta promocja 20-złotowej monety z wizerunkiem 
pszczoły miodnej, była okazją do spotkania leśników, bankow-
ców, pszczelarzy i numizmatyków z terenu Podkarpacia, a także 
do przypomnienia tradycji bartnictwa i miodosytnictwa w Polsce. 

Po powitaniu przez nad-
leśniczego Andrzeja Modli-
szewskiego, goście wysłuchali 
prezentacji „Lasy przyjazne dla 
pszczół” na temat roli leśnic-
twa w zachowaniu pszczelar-
stwa, ze szczególnym uwzględ-
nieniem lasów podkarpackich. 
Zwrócono uwagę na rolę drze-
wostanów jodłowych w produk-
cji podkarpackiego miodu spa-
dziowego, pierwszego produktu 
pszczelarzy, który w 2007 roku 
znalazł się na Liście Produktów 
Tradycyjnych. Od stuleci utrzy-
muje się duże zainteresowanie 
najdawniejszym pszczelim „pa-
stwiskiem”, czyli lasem, dostar-
czającym pszczołom słodkiej 
substancji, zwanej spadzią. 

Następnie Piotr Piłasie-
wicz z Bractwa Bartnego wy-
konał pokaz dziania barci  
w kłodzie sosnowej, a także za-
demonstrował tradycyjny strój 
bartnika puszczańskiego i spo-
sób wchodzenia na drzewo 
przy użyciu leziwa. 

Samej prezentacji monety 
dokonała Beata Rapa, dyrek-
tor Oddziału Okręgowego NBP 
w Rzeszowie. Kilkoma pamiąt-
kowymi dwudziestozłotów-
kami uhonorowała też osoby, 
które wniosły wkład w promo-
wanie idei ochrony przyrody. 

O polskiej historii miodo-
sytnictwa opowiadał Marek 
Barzyk z Polskiego Związku 
Pszczelarzy, podnosząc zalety 
tych tradycyjnych trunków. Ze-
brani, po wysłuchaniu opowie-
ści o technologii sycenia mio-
dów, mieli możliwość degu-
stacji dwójniaków, trójniaków  
i półtoraków. 

-To było spotkanie ludzi róż-
nych środowisk i zawodów, rze-
czywiście zainteresowanych tą 
funkcją lasu, o której niewiele 
się mówi - zaznacza Bogu-
sław Famielec, dyrektor RDLP 
w Krośnie. - Cieszę się, że pa-
dła propozycja wyznaczenia 
„lasu pszczelarskiego”, który 
miałby charakter praktyczny  
i zarazem edukacyjny. To może 
być nowe pole współpracy le-
śników z pszczelarzami, którzy 
w najbardziej praktyczny spo-
sób przyczyniają się do zacho-
wania różnorodności biologicz-
nej w naszych lasach. 

Gospodarzem spotkania 
było Nadleśnictwo Strzyżów, 
zaś organizatorami Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Krośnie i Narodowy Bank 
Polski Oddział Okręgowy  
w Rzeszowie.

Tekst i zdjęcia:  
Edward Marszałek 

rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

CZYTANIE OJCZYZNY
W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości we wto-

rek 10-go listopada w czytelni biblioteki szkolnej ZS nr 2  
w Dukli miało miejsce wydarzenie czytelniczo-patriotyczne  
z udziałem młodzieży gimnazjum i liceum, nauczycieli - orga-
nizatorów, dyrektora i zaproszonych gości.

Imprezę rozpoczął zastępca 
dyrektora szkoły pan Arka-
diusz Twardzik, który przy-
witał członków społeczno-
ści szkolnej oraz przybyłych 
na spotkanie gości w osobach: 
autora książki o średniowiecz-
nych początkach Polski pana 
Jerzego Możdżana, Dyrektora 
Muzeum Historycznego Pałac 
w Dukli Waldemara Półchłopka 
oraz Dyrektora Biblioteki Pu-
blicznej w Dukli panią Joannę 
Szczurek oraz Bibliotekarza 
panią Halinę Strojecką.

Następnie gospodarz im-
prezy nauczyciel polonista  
i bibliotekarz Andrzej Szwast, 
który przywitał wszystkich 
w czytelni biblioteki szkol-
nej, określił formalną organi-
zację oraz cel spotkania: było 
nim dostarczenie estetycznej 
i naukowej pożywki do głęb-
szej refleksji patriotycznej po-
przez przypomnienie sztanda-
rowych i mniej znanych dzieł 
naszej literatury narodowej 
oraz ważnych wydarzeń histo-
rycznych z nimi związanych.  
W związku z tym nauczyciel 
zdefiniował pojęcie „patrioty-
zmu” jako miłości ojczyzny, 
wyjaśnił jego językowe i kultu-
rowe uwarunkowania. Zwrócił 
również uwagę na rolę rodziny, 
przekazu pokoleniowego, tra-
dycji wspólnoty w kształto-
waniu uczuć patriotycznych. 
Zwrócił uwagę na konieczność 
krzewienia szacunku, pielęgna-
cji, ożywiania idei patriotycz-
nej. Na koniec przywołał jako 
wyraz patriotycznych uczuć 
„Bogurodzicę” jako pieśń re-
ligijną i ojczyźnianą, pierwszy 
polski hymn narodowy, zachę-
cając przybyłych do jej uroczy-
stego wysłuchania.

Do roli głosowych interpre-
tatorów utworów zostali powo-
łani: o. Eugeniusz Kaczor, pan 
Jerzy Możdżan oraz uczennice: 
klas trzecich gimnazjum (Ema-
nuela Wysowska i Kinga Kuc) 
oraz klasy maturalnej liceum 
(Kaja Wrzecionko i Sabina Frą-
czek). Zaangażowani w czyta-
nie dostarczyli przybyłym na 

spotkanie wielu pozytywnych 
przeżyć natury estetycznej.

Po każdej z prezentacji gło-
sowej pomników literackich 
naszej narodowej literatury 
następował komentarz histo-
ryczny, który uwypuklał kon-
tekst powstania dzieł, uczył 
właściwego i głębszego ich ro-
zumienia. Pierwszy z nich wy-
głosili po uroczystym wysłu-
chaniu pierwszego naszego 
hymnu narodowego „Boguro-
dzicy” Panowie Stanisław Ka-
lita i Jerzy Możdżan. Dotyczył 
on początków kształtowania się 
świadomości narodowej. 

Jako pierwszy głos zabrał 
nauczyciel historii i WOS Pan 
Stanisław Kalita, który zdefi-
niował świadomość narodową 
jako „zbiór przekonań o przy-
należności do określonego na-
rodu, postrzeganie i rozumienie 
jego dziejów, zespół wyobra-
żeń o jego przeszłości, teraźniej-
szości i przyszłości oraz poczu-
cie więzi z członkami tego na-
rodu.” Podkreślił on jej zna-
czącą rolę w słowach: „Istnie-
nie świadomości narodowej sta-
nowi główny warunek istnie-
nia narodu jako faktu historycz-
nego.” Następnie powiązał po-
jęcie świadomości narodowej 
z innym – świadomości histo-
rycznej, „obejmującej zespół 
wyobrażeń na temat wspólnego 
pochodzenia i wspólnoty losów 
historycznych”, w obu przypad-
kach mających działanie pań-
stwowotwórcze. Podkreślił, ze 
proces ten, jeśli chodzi o Pol-
skę, rozpoczął się w stosunku 
do innych krajów stosunkowo 
wcześnie, bo już w średniowie-
czu, choć gwałtowne przyśpie-
szenie nastąpiło dopiero w w 
wieku XIX w związku z przeni-
kaniem świadomości narodowej 
do mas ludowych. Dukielski na-
uczyciel historii zwrócił rów-
nież uwagę młodzieży na ważną 
rolę w podtrzymaniu świadomo-
ści narodowej symboli narodo-
wych, „dzięki których istnieniu 
naród może podkreślić własną 
odrębność” i w jeszcze więk-
szym stopniu spoić wspólnotę 

narodową. Dodał, że wyrażany  
w stosunku do nich ogromny 
szacunek jest „zewnętrznym 
przejawem odrębności narodo-
wej”, mającym duży wpływ na 
poczucie dumy narodowej, co 
podkreśla otocznie ich prawną 
ochroną ze strony państwa. Do 
takich ważnych symboli na-
uczyciel zaliczył: godło naro-
dowe (herb), orła piastowskiego 
pochodzącego z XIII wieku, 
hymn Polski, flagę polską, 
święta państwowe i narodowe, 
rocznice ważnych wydarzeń hi-
storycznych, stroje ludowe, le-
gendy, tradycje ludowe czy np. 
mundur wojskowy. Jako bar-
dzo istotny czynnik spajający 
naród wymienił również język, 
podając jego pierwsze średnio-
wieczne pisane przykłady. Na 
koniec swej wypowiedzi zwró-
cił uwagę na rolę Kościoła kato-
lickiego w tworzeniu się i umac-
nianiu poczucia więzi i odrębno-
ści narodowej już w średniowie-
czu, jego kulturotwórczą i pań-
stwowotwórczą rolę. 

Następnie Pan Jerzy Moż-
dżan jako historyk-amator za-
chęcił młodzież do dobrej  
i twórczej „zabawy” jaką może 
być historia. W swoim wywo-
dzie zwrócił uwagę na sieć zło-
żonych oddziaływań i czyn-
ników wpływających na po-
wstanie i rozwój świadomo-

ści narodowej. W nawiązaniu 
do słów swojego przedmówcy 
uznał wiodącą rolę świadomo-
ściowotwórczą i państwowo-
twórczą Kościoła katolickiego 
oraz języka polskiego. Zwró-
cił on uwagę nie tylko na kultu-
rotwórczą rolę tej instytucji, ale 
również jej potęgę materialną  
i bogactwa, którymi w trud-
nych chwilach naszych dziejów 
potrafiła ona mądrze dzielić 
się z biednymi oraz na wypa-
dek klęsk nieurodzaju bądź ży-
wiołowych czy w czasie zagro-
żeń wojennych. Kościół oprócz 
wpływu na rozwój nauki i kul-
tury był również inicjatorem 
powstawania prawodawstwa, 
które umożliwiało trwanie pań-
stwa i jego rozwój, mimo jego 
twardości i szokujących przy-
kładów zastosowania.

Kolejne komentarze do od-
czytywanych utworów wygła-
szał Pan Stanisław Kalita, który 
w finale podziękował wszyst-
kim za przybycie i zakończył 
to cenne wydarzenie czytelni-
czo-patriotyczne.

Pomysłodawcami imprezy 
byli germanista Augustyn Bo-
zentka, nauczyciel historii  
i WOS Stanisław Kalita, polo-
nista i nauczyciel bibliotekarz 
Andrzej Szwast.

Andrzej Szwast 
zdjęcia na wkładce

Uczestnicy spotkania leśnicy, bankowcy i pszczelarze

Piotr Piłasiewicz z Bractwa Bartnego zaprezentował sposób wchodze-
nia na drzewo za pomocą leziwa

Srebro i brąz dla 
Browaru Dukla

W dniach 20-22.11.2015 Browar Dukla brał udział w Poznańskich 
Targach Piwnych. W Konkursie Piw Rzemieślniczych 2015, który 
odbył się podczas Targów Browar Dukla przywiózł dwa medale: sre-
bro - dla piwa Szalony Alchemik i brąz dla piwa Mała Czarna.

Jest to największy festiwal i zarazem najbardziej ceniony spo-
śród tego typu konkursów organizowanych w Polsce. Bardzo 
cieszymy się ze zdobycia tych medali. Jest to dla nas nagroda 
za ciężką pracę wykonaną przez ostatnie kilkanaście miesięcy.  
Zaskoczenie nagrodami było tym większe, że jesteśmy młodym 
Browarem, który funkcjonuje na rynku dopiero od kilku miesięcy, 
a w pokonanym polu zostawiliśmy browary bardziej znane i uty-
tułowane. Za rok postaramy się także powalczyć o miejsca meda-
lowe – powiedział Marek Zajdel, właściciel Browaru Dukla.

Były to bardzo intensywne trzy dni. Wszystkim, którzy odwie-
dzili nasze stoisko serdecznie dziękujemy za miłe słowa i ciekawe 
dyskusje. W sobotę oblężenie naszego stoiska trwało dobre kilka 
godzin. Mam nadzieję, że poświęcony czas na stanie w kolejce nie 
był czasem straconym. Już dzisiaj zapraszamy na nasze stoisko za 
rok – dodał Marek Zajdel.

Gratulujemy sukcesów Browarowi Dukla.
red

Drukujemy poezję Adama Czaji
STARY I NOWY ROK
Za nami już wszystko
ambrozja zwycięstw i klęsk goryczka
a my wciąż pełni nadziei idziemy
ale przez te wszystkie dni roku
robimy tylko mały krok
w nadchodzący nowy rok.

WIGILIJNY BLASK
W wigilijnym blasku świec
w pierwszej gwiazdy blasku
podzielimy się białym opłatkiem
chlebem nadziei podzielimy się
na lepsze jutro na radość
na szczęście
na piękniejsze życia drogi
W wigilijnym blasku świec
białym opłatkiem radości podzielimy się
narodzonemu Bogu pieśnią pokłonimy się.

KOŁYSANKA DLA JEZUSA
Z niebios wysokości- z komnat nieba
Bóg na ziemię – do stajenki schodzi
w małym Betlejem w noc świętą
w promieniach chwały Chrystus się rodzi
panienka święta nad dzieciątkiem pochylona śpiewa
- śpij moja dziecinko
śpij moja kruszynko
śpij moje święte w ciszę nocy wtulone
śpij w żłobka kołysce śpij
Tyś na zbawienie świata narodzone.

KOLĘDA ŻYCIA
W Betlejem serca 
w trosk stajence
twój Chrystus się rodzi – 
niegasnące światło radości
wieczna nadzieja
nowego życia piękne drogi.

W Betlejem serca 
w nocy dni twoich
twój Chrystus się rodzi
płaczem – łez gwiazdą rozbłyskuje
nad losu twojego udręką
mrok zła gasi
ziarno miłości zasiewa
w Betlejem serca
w ubóstwie jego
w tej trosk stajence
twój Chrystus się rodzi
i ty jeszcze raz do pięknego życia się rodzisz
więc śpiewaj niebu
światu śpiewaj – 
pięknego życia kolędę.
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Jak zejść z wysokiego drzewa 
Kurs pierwszej pomocy i schodzenia z drzew

Kurs pierwszej pomocy  
i schodzenia z drzew

Czytanie  
ojczyzny

Święto  
seniorów  

w Nowej Wsi

Zajęcia z pierwszej pomocy
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Ks. Eugeniusz Kaczor 
czytał utwory

Drużyna 2015

Seniorzy przy wspólnym stole
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Fot. Janusz Kubit, kbr

Święto Seniorów w Nowej Wsi

W sobotę 14 listopada br. 
odbyło się w Chyrowej szko-
lenie dla paralotniarzy z pierw-
szej pomocy i schodzenia  
z drzew. Organizatorem szko-
lenia było Stowarzyszenie Pa-
ralotniarzy Cumulus24. Wzięło 
w nim udział około 80 paralot-
niarzy.

Szkolenie odbywało się 
równolegle w dwóch grupach, 
część paralotniarzy uczestni-
czyła w szkoleniu z pierwszej 
pomocy, druga część osób ćwi-
czyła schodzenie z wysokich 
niebezpiecznych drzew. To je-

den z pierwszych kursów orga-
nizowanych przez Stowarzysze-
nie Paralotniarzy Cumulus24. 
Ma na celu nauczenie praktycz-
nego schodzenia z drzewa. Za-
wiśniecie na drzewie przytrafia 
się prawie każdemu lotnikowi, 
dlatego umiejętność taka jest 
bardzo przydatna – powiedział 
prezes Stowarzyszenia Mar-
cin Kafel. Szkolenie z pierwszej 
pomocy jest także bardzo przy-
datne, zdarzają się bowiem zła-
mania nogi, ręki, na co trzeba 
być przygotowanym. Z lata-
niem jest jak z jazdą samocho-

dem, wypadki nawet 
śmiertelne nie po-
wstrzymują innych od 
jazdy samochodem. 
Tak jest też w przy-
padku latania para-
lotnią – dodał prezes. 
Stowarzyszenie po-
zyskało pieniądze od 
sponsorów i z Urzędu 
Marszałkowskiego 
w 50% pokrywające 
koszty szkolenia, po-
zostałe 50% dołożyli 
uczestnicy szkolenia.

Na terenie naszej gminy 
mamy dwa startowiska dla pa-
ralotniarzy w Mszanie i na gó-
rze Cergowej. W tym sezonie 
dość często zdarzało się, że 
lotnicy wisieli na drzewach w 
Mszanie, na wysokości około 
30 metrów. Takie umiejętności z 
pewnością przydadzą się – do-
dał prezes Stowarzyszenia Pa-
ralotniarzy Cumulus24.

Paralotniarstwo jest jednym 
z najpopularniejszych sportów 
lotniczych, szczególnie w Eu-
ropie i Afryce. Często mylone 

jest z lotniarstwem. Zasadni-
czą różnicą jest brak sztywnych 
elementów konstrukcyjnych w 
paralotni. We współczesnej for-
mie powstało pod koniec lat 70. 
XX wieku we Francji, do Pol-
ski dotarło pod koniec lat 80. 
Jest to sport czysto amatorski. 
Trudno nawet oszacować jak 
wiele osób uprawia paralotniar-
stwo, bowiem znaczny odse-
tek uprawiających ten sport nie 
rejestruje się, ani nie zdobywa 
oficjalnych licencji.

Krystyna Boczar-Różewicz

To Oni uczą nas cierpliwo-
ści. To Oni są w naszych do-
mach piewcami różnobarw-
nych tradycji. To za ich sprawą 
ciepło i zrozumienie może być 
wśród nas. To oni znają war-
tość niezłomnych wartości. 
To Oni uczą nas pokory i nie-
rzadko pokazują jak żyć. To Im 
należy się ogromny szacunek  
i rzeczywistość składająca się  
z samych dobrych chwil.  
Seniorzy - bo o Nich mowa, 
mieli swoje święto 17 paździer-
nika br. w Domu Ludowym w 
Nowej Wsi. Mieszkańcy No-
wej Wsi i Trzciany zaproszeni 
zostali na wspólne, pierwsze 

jak dotąd uroczystości przez 
Prezes Stowarzyszenia „Ra-
zem lepiej”, Teresę Belcik. Ini-
cjatywa tego działania zrodziła 
się z ogromnej potrzeby kształ-
towania postrzegania osób star-
szych, a także jako chęć stwo-
rzenia klimatycznego, ciepłego 
wydarzenia mającego na celu 
zintegrowanie i urozmaicenie 
jesiennego czasu dla przyby-
łych gości. Był to dzień prze-
pełniony nie tylko radością, 
biesiadowaniem, czy tysiącem 
szczerych gestów, ale nade 
wszystko nie zabrakło w nim 
miliona odbytych rozmów czy 
wzruszających wspomnień. 

Nie sposób w tym miejscu za-
pomnieć o dukielskich Sza-
rotkach, które swoją niezwy-
kłą energią i optymizmem, już 
kolejny raz w naszej małej Oj-
czyźnie zjednywały sobie ludzi 
i przystrajały uśmiechem twa-
rze wszystkich gości. Wspomi-
nając te magiczne chwile, wią-
żemy ogromną nadzieję, iż te 
spotkania staną się naszym co-
rocznym rytuałem. 

Prezes Stowarzyszenia 
pragnie podziękować za oka-
załe wsparcie finansowe Panu 
Piotrowi Majkutowi- Preze-
sowi Przedsiębiorstwa Pro-
dukcji Materiałów Drogowych  

w Rzeszowie Sp. z o.o., Pani 
Dyrektor Ośrodka Kultury- 
Małgorzacie Walaszczyk- Fa-
ryj za pomoc w przygotowa-
niu oprawy artystycznej oraz 
stałej drużynie z Nowej Wsi. 
Nasza „szefowa” Pani Lucyna 
Twardzik- Krowicka, Pani Do-
rota Zawada, Pani Urszula Dra-
gan, Pani Anna Olejarska, Pani 
Jolanta Sikora i Mariola Bel-
cik, już po raz kolejny nie tylko 
dzielą się swoimi kulinarnymi 
zdolnościami, a ich popisowa 
„wu-zetka” podpija zarówno 
serca jak i podniebienia. Nade 
wszystko równie mocno anga-
żują się w sprawy społeczne, 
każdorazowo stawiając na 
uśmiech drugiego człowieka.

Natalia Belcik

Jak zrobić właściwy węzeł

Uczesnicy kursu podczas szkolenia praktycznego

Fot. archiwum ZS nr 2
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Dukielskie  
reminiscencje teatralne

Światła - obrazy - wystawa węgierskich artystów

Solidarne warsztaty  
w Równem

Uczestnicy warsztatów z koordynatorką projektu Anetą Cyran (pierwsza z prawej)

Warsztaty prowadzone metodą World Cafe

Otwarcie wystawy

Solidarne warsztaty z CEO w Równem
W sobotę 21 listopada 

2015 r. klasa III gimna-
zjum ZSP w Równem – re-
alizująca projekt CEO „Soli-
darna Szkoła” wzięła udział 
w warsztatach prowadzonych 
przez trenerkę CEO – panią 
Urszulę Małek. 

Zajęcia tematycznie oscy-
lowały głównie wokół histo-
rii mówionej oraz historii lo-
kalnej. Pierwszym zadaniem 
uczniów było stworzenie mapy 
Równego oraz zaznaczenie na 
niej miejsc ważnych, zabytko-
wych lub po prostu ciekawych. 
Uczestnicy warsztatów praco-
wali metodą World Cafe – tzn. 
w „kawiarnianej atmosferze”. 
Zostali oni podzieleni na kilku-
osobowe grupy, które przy sto-
likach dyskutowały na zadany 
temat. Po pewnym czasie nastę-
powała zmiana i wszyscy poza 
jedną osobą (gospodarzem sto-
lika) przenosili się do innych 
stolików. Gospodarz stołu 
streszczał to, co powiedziały 

poprzednie grupy i zachęcał do 
dalszej dyskusji i pracy. Drugie 
zadanie polegało na stworzeniu 
antyramy z bardzo starych, ale 
wartościowych dokumentów 
związanych z Równem. Dodat-
kowo, uczniowie mieli przygo-
tować scenariusz etiudy oparty 
na wspomnianych źródłach hi-
storycznych. Wykonanie tych 
działań było możliwe dzięki 
uprzejmości prezesa Regional-
nego Towarzystwa Historycz-
nego, pana Krzysztofa Buczka, 
który udostępnił nam orygi-
nalne dokumenty związane  
z naszą miejscowością, a po-
chodzące nawet z XIX wieku.

Warsztaty oparte na meto-
dzie oral history (historii mó-
wionej) rozbudziły zaintereso-
wania młodych ludzi historią 
naszej małej ojczyzny. Ich ce-
lem było przekazanie uczniom 
wiedzy i umiejętności pozwa-
lających samodzielnie two-
rzyć archiwa historii mówionej. 
Praca warsztatowa przyczyniła 

się do budowania dialogu mię-
dzypokoleniowego, kształto-
wania postaw szacunku wobec 
osób starszych i ich życiowych 
doświadczeń. To dzięki tym 
warsztatom, uczniowie okre-
ślili, co będzie przedmiotem 
ich działań projektowych. W 
ramach realizacji założeń „So-
lidarnej Szkoły” – postanowili 
stworzyć wystawę najstarszych 

dokumentów i zdjęć związa-
nych z Równem. Komenta-
rzem do wystawy ma być nato-
miast przedstawienie teatralne 
oparte na losach mieszkańców 
Równego widniejących na fo-
tografiach. 

Koordynatorka projektu 
„Solidarna szkoła”

Aneta Cyran

Fragment wystawy

Uczestnicy wernisażu wystawy obejrzeli komedię Moliera „Rada skuteczna”

Jednoaktówka Moliera w wykonaniu Teatru Bez Rzędów 
z Krakowa

Światła – obrazy - wystawa węgierskich artystów
Károly Orosz – artysta ceramik początkowo tworzył ceramikę 

ludową, później zainteresował się sztuką przemysłową. Po wielu 
doświadczeniach udało mu się stworzyć technikę unikalną w skali 
światowej i uzyskać polewę krystaliczną o dużych kryształach w 
kształcie płatka śniegu. Na wystawie pokazano kilka prac wyko-
nanych tą techniką. 

Artysta zajął się także wykorzystywaniem materiałów przy-
rodniczych w rzeźbiarstwie (np. wosku). Ostatnio zajmuje się ru-
chomymi rzeźbami sterowanymi światłem polaryzowanym, rów-
nież kilka takich nowatorskich rozwiązań można zobaczyć na wy-
stawie. 

Ponadto eksponowane są także tzw. asamblaże, prace powstałe 
z połączenia fragmentów starych, porzuconych ozdób i przedmio-
tów użytkowych, jak również przykłady rzeźb z ceramiki, brązu, 
ze stali nierdzewnej wycinane techniką laserową, płaskorzeźby 
oraz przykłady grafiki reklamowej.

x x x
Wernisaż uświetnili występami młodzi wokaliści: Marysia  

Jarosz, Michał Kondyjowski i Bartłomiej Piwowar. Wystawa 
czynna do 6 grudnia 2015 roku. Zapraszamy.

Aleksandra Żółkoś

Efektem wieloletniej współpracy pomiędzy Powiatem Kro-
śnieńskim, a XVII dzielnicą Budapesztu było otwarcie 10 listo-
pada w dukielskim Muzeum kolejnej już wystawy węgierskich ar-
tystów. Wystawa „Światła – obrazy” przybliża ciekawą twórczość 
Zsuzsy Ferenczi – projektantki kobierców i Károla Orosz – arty-
sty ceramika, artystów XVII Dzielnicy Budapesztu.

W działalności artystycznej Zsuzsy Ferenczi ważne miejsce 
zajmuje tkanie gobelinów francuskich. Technika tkania kobier-
ców znana była już w starożytnym Egipcie, Grecji oraz w Azji. 
Nazwa gobelin pojawiła się w 2 poł. XVII w., pochodzi od na-
zwiska rodziny Gobelin, francuskiej rodziny farbiarzy, od których 
król Ludwik XIV odkupił manufakturę pod Paryżem i przekształ-
cił ją w słynną manufakturę królewską.

Na wystawie można zobaczyć kilkanaście prac wykonanych tą 
techniką. Artystka sama przygotowuje przędzę barwiąc ją barwni-
kami roślinnymi, praca nad jednym metrem kwadratowym trwa 
kilka miesięcy. Jej gobelin pt. „Anioł” znajduje się w Muzeum 
Chrześcijaństwa w Eszergom. Zsuzsa Ferenczi jest członkiem 
Zrzeszenia Artystów Węgierskich. Artystka zajmuje się również 
ilustrowaniem, miedziorytem i fotografią. Na ekspozycji zapre-
zentowano kilkanaście przykładów niezwykłych fotografii na stali 
nierdzewnej.

Film „Dukla - Wrota 
Karpat” wyróżniony

Burmistrz Andrzej Bytnar odbiera nagrodę z rąk Dawida Laska z Euroregionu 
Karpackiego - Polska
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Ośrodek Kultury w Dukli informuje

O tańcu  
nie da się pisać…
„Jedyna trudność polega na tym, żeby odważyć się zatańczyć 

przy ludziach. Gdy pierwszy raz wyszliśmy na parkiet, nie czu-
łam się swobodnie. Tymczasem otwartość w tańcu wyzwala tak 
wiele uczuć – pasję, radość, zmysłowość – a przy tym jest najlep-
szą formą zabawy w czystej postaci” tak w swoim życiowym po-
radniku pisze Terii Hatcher

W nowej siedzibie Ośrodka Kultury na Trakcie Węgierskim 
ochotniczo i bardzo intensywnie (kierując się powyższym mot-
tem) trenuje nowo powstała grupa miłośników tańca. 19 paździer-
nika 20 osobowa grupa zaczęła naukę od cha-chy jednego z bar-
dziej popularnych i lubianych tańców latynoamerykańskich.

Zespół ma w planie nauki: 4 tańce latynoamerykańskie, 4 tańce 
standardowe, taniec użytkowy zwany „2na1” oraz jeden z 5 pol-
skich tańców narodowych (ale który…? to będzie niespodzianka), 
będzie on rozrywkowym przerywnikiem w „ciągu” tańców towa-
rzyskich. Za kilka miesięcy opublikujemy wynik pracy tancerzy w 
obszerniejszej galerii fotograficznej.

Ale jak pisał Paulo Coelho — w Czarownicy z Portobello  
„O tańcu nie da się pisać (...) taniec trzeba tańczyć”.

Norbert Uliasz

Grand Prix dla 
Katarzyny Makoś

6 listopada br.w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Dukli 
odbył się VIII Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Ko-
misja konkursowa wysłuchała 42 utwory. Na scenie zaprezento-
wali się soliści, duety i zespoły z całego powiatu krośnieńskiego. 
Jury w składzie: przewodniczący - Wojciech Krężałek, Grażyna 
Ostrowska, Małgorzata Such i Jacek Litwin postanowił w tym 
roku nagrodzić, przyznając następujące miejsca na podium:

GRAND PRIX 
Katarzyna Makoś - ZS nr 2 Dukla

I kategoria
wyróżnienie - Oliwia Szybka - GOK Rymanów

II kategoria
I miejsce - Maria Jarosz - GOK Rymanów
II miejsce - Milena Wacławska - GOK Rymanów
III miejsce - Joanna Kawulok - SP Głojsce
wyróżnienie - Klaudia Wielgosz - ZS Tylawa, Martyna  
Kosior - ZS Tylawa

III kategoria
I miejsce - Sabina Mercik - GP Krościenko Wyżne
II miejsce - Marlena Szmyd - GP Krościenko Wyżne
III miejsce - Aleksandra Dyszkowska - ZS nr 2 Dukla
wyróżnienie - Wiktor Zając - ZS Lubatowa, Julia Kula  
- ZS Jasionka

IV kategoria
I miejsce - Aleksandra Kozubal - ZS nr4 Krosno
II miejsce - Aleksandra Bąk - SWI Krzysztof Zajdel
II miejsce - Dominika Sikora - ZS nr 5 Krosno
wyróżnienie - Julita Krężałek - ZS nr 4 Krosno

kategoria zespoły, duety
I miejsce - zespół „Song” GP 
Krościenko Wyżne
II miejsce - Zespół „ORFF 
BAND” ZS Lubatowa
III miejsce - Martyna Ja-
kieła, Filip Wołtosz - ZS 
Jasionka
III miejsce - zespół wokalny 
z ZS Łęk Dukielskich

Norbert Uliasz

Nowe zespoły 
Ośrodka Kultury

Plan się udał ! Długo czekaliśmy i udało się, pod pa-
tronatem Ośrodka Kultury w Dukli i z mocnym wspar-
ciem pani dyrektor powstała nowa kapela ludowa. Skład 
kapeli to Stanisław Kafel-akordeon, Piotr Jakieła-kontra-
bas, Jaromir Faustus-klarnet i Artur Szajna-cymbały. 

Cymbały, które zakupiliśmy w listopadzie to wspa-
niały instrument o niebanalnym brzmieniu. Zostały wy-
konany przez cenionego w całym kraju pasjonata rzemio-
sła instrumentalnego pana Stanisława Kawę. 

Pan Stanisław - mieszkający na co dzień w Iskrzyni, 
od wielu lat wykonuje różne instrumenty. Takie same 
cymbały stworzył m.in. dla Wielkiej Orkiestry Symfo-

Patriotyczne 
śpiewanie  

z okazji Dnia 
Niepodległości

11 listopada br. w Sali Widowiskowej Ośrodka Kul-
tury w Dukli odbył się wieczór pod nazwą „Wspólne 
Śpiewanie Pieśni Patriotycznych”, upamiętniający Naro-
dowe Święto Niepodległości. 

Sala rozbrzmiewała najpopularniejszymi utworami 
wojskowymi czy partyzanckimi. W śpiewaniu, zgro-
madzonej widowni, pomagali artyści scen lubelskich. 
Wspólnie z panią Bogumiłą Matys – sopran i Panem Hu-
bertem Świecą – tenor, licznie przybyli mieszkańcy na-
szej gminy śpiewali utwory patriotyczne, m.in. „Przy-
byli ułani”, „Wojenko, wojenko”, czy „Białe róże”. Dla 
uczestników przygotowano śpiewnik, do którego zo-
stało wybranych dziesięć utworów - pieśni i piosenek pa-
triotycznych z różnych okresów dziejów naszego kraju. 
Przybyli mieszkańcy nie tylko śpiewali, ale również 
obejrzeli niezwykłe widowisko słowno-muzyczne jakie 
przygotowali zaproszeni na ten wieczór artyści z Ope-
retki Lubelskiej. W patriotycznym śpiewaniu uczestni-
czył burmistrz Dukli Andrzej Bytnar wraz z małżonką. 
Przy wejściu na widownię można było obejrzeć specjal-
nie przygotowaną, z okazji rocznicy Dnia Niepodległo-
ści, wystawę fotografii, przedstawiającą różne sceny z 
okresu I wojny Światowej w Beskidach. Organizatorzy 
dziękują przedstawicielom XIV drużyny harcerzy ”Wa-
tra” z Równego, którzy uczestniczyli w uroczystości 
wraz z opiekunkami Barbarą Klechą i Katarzyną Koło-
dziej. Organizatorem patriotycznego wieczoru było Sto-
warzyszenie „Sztetl” Dukla i Ośrodek Kultury w Dukli.

Piotr Jakieła

nicznej Polskiego Radia w Katowicach, Zespołów folklorystycznych z Ho-
landii , czy Wojewódzkiego Domu Kultury w Krośnie. Oprócz zbudowa-
nia cymbałów udzielił nam również wielu rad dotyczących techniki grania 
oraz strojenia instrumentu. Kapelę będzie można usłyszeć razem z zespo-
łem „Szarotki” podczas koncertu bożonarodzeniowego, który odbędzie się 
20 grudnia w sali widowiskowo-teatralnej w Dukli. Cieszymy się bardzo, 
że udało się nam dzięki środkom finansowym uzyskanym z dotacji celo-
wej na wyposażenie zespołu muzycznego zakupić instrumenty. Wszystkich 
chętnych muzyków zapraszamy, gdyż pragniemy zwiększyć skład kapeli  
o kolejne instrumenty skrzypce i trąbkę. Chętnym do przygrywania w na-
szej kapeli zapewniamy instrumenty. 

Współpraca
Kalt Vindur to nowy zespół działający przy Ośrodku Kultury w Du-

kli. Do dyspozycji zespołu udostępniliśmy salę artystyczną przy ul. Ko-
ściuszki. Cieszymy się bardzo z podjętej współpracy. Nowemu zespołowi 
życzymy sukcesów. Zespół Kalt Vindur, to pięciu kolegów, którzy zainspi-
rowani wspólnymi podróżami do Rumunii postanowili tworzyć razem mu-
zykę. Od kwietnia 2015 r. panowie pracują nad własnymi kompozycjami. 
We wrześniu 2015 r. zarejestrowali pierwsze ślady instrumentów w studio, 
aktualnie trwają prace nad brzmieniem materiału oraz nowymi kompozy-
cjami, w składzie: Artur Szydło - gitara, Piotr Szczurek - gitara, Krzysztof 
Dybaś - gitara basowa, Jurek Głód - instrumenty klawiszowe, Julek Zacha-
riasz - perkusja, Rafał Dłużniewski - głos

Norbert Uliasz

Uczestnicy konkursu 
z organizatorami

   Zajęcia praktyczne
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Wystawa twórczości  
Kamili Pawłuckiej-Góreckiej

GRAND PRIX  
dla Katarzyny Makoś

Produkty z Podkarpacia podbijają świat

Katarzyna Makoś odbiera nagrodę i dyplom

Nowy nabytek Ośrodka Kultury

Cymbały
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Uczestniczki warsz-
tatów z Kamilą  
Pawłucką-Górecką

Fot. Krystyna  
Boczar-Różewicz

Wystawa twórczości  
Kamili Pawłuckiej-Góreckiej

Dukielskie 
reminiscencje teatralne

W piątek 6 listopada br. o godz. 
18.00 w Transgranicznym Centrum 
Wymiany Kulturalnej w Dukli odbył 
się wernisaż wystawy malarstwa Ka-
mili Pawłuckiej- Góreckiej. Werni-
saż był poprzedzony 2 godz. warszta-
tami dla dzieci ze szkoły podstawowej  
z tworzenia ilustracji do bajek i wierszy.

Wystawa malarstwa Kamili Paw-
łuckiej-Góreckiej wprowadza nas  
w świat baśni, większość prac to akwa-
rele, ale są na wystawie pokazane inne 
techniki plastyczne. Artystka jest ab-
solwentką Liceum Sztuk Plastycznych 

im. T. Brzozowskiego w Krośnie i Wy-
działu Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, na 
co dzień jest nauczycielką, wykonuje 
także ilustracje do bajek. Wiele z nich 
ozdobiło strony bajek dla dzieci a ich 
tytuły to „ Baśnie Europy” wykonane 
na zlecenie wydawnictwa Publicat, 
„Śpiąca królewna”, „Księżniczka na 
ziarnku grochu”, „Brzydkie kaczątko”, 
„Mała czerwona kurka” dla wydawnic-
twa Olesiejuk oraz „Legendy z oko-
lic Strzelec Krajeńskich” wykonane na 
specjalne życzenie Gminy w Strzelcach 
Krajeńskich. Kocham pracę z dziećmi 
i tworzę bo sprawia mi to ogromną 
przyjemność – powiedziała pani Ka-
mila. Na wystawie możemy obejrzeć 
także prace wykonane przez dzieci ze 
szkoły podstawowej z klas od IV do VI.

Krystyna Boczar-Różewicz

Rok 2015 ogłoszony został Rokiem Polskiego Teatru.  
Dokładnie 19 listopada 2015 minęła 250. rocznica powstania 
Teatru Narodowego w Warszawie. Premiera komedii „Natręci” 
Józefa Bielawskiego wystawiona 19 listopada 1765 roku 
zainaugurowała dzieje sceny narodowej i sceny publicznej. 
Jej uruchomienie wyznaczyło podstawową cezurę w dziejach 
polskiej kultury teatralnej.

Ten Jubileusz stał się impul-
sem do otwarcia 22 paździer-
nika w Muzeum Historycz-
nym - Pałac w Dukli wystawy 
zatytułowanej Na Theatrum 
w Dukli nawiązującej do du-
kielskiego teatru Jerzego Augu-
sta Wandalina Mniszcha, mar-
szałka nadwornego koronnego, 
kasztelana krakowskiego. Te-
atr Mniszcha w Dukli wg Sta-
nisława Windakiewicza został 
założony ok. 1765 roku i wzo-
rował się na repertuarze sceny 
warszawskiej, swą działalno-
ścią wpisał się w historię teatru 
polskiego. 

Na wiele lat przed powsta-
niem Sceny Narodowej kulturę 
teatralną kształtowały różne 
ośrodki w Polsce. W dzie-
jach teatru polskiego pokaźną 
kartę ma teatr misteryjny i te-
atr konwiktowy, zwany też te-
atrem szkolnym, który rozwi-
nął się głównie w konwiktach 
prowadzonych przez jezuitów 
i pijarów. Do powstania sceny 
świeckiej przyczynił się też te-
atr ludowy, zwany jarmarcz-
nym czy wędrownym. Duże 
znaczenie dla kształtowania 
się kultury teatralnej w daw-
nej Polsce miał teatr dworski, 
królewski i magnacki. Waż-
nym momentem w ewolucji na-
szego teatru było zbudowanie 
przez króla Augusta III teatru 
zwanego Operalnią - „Oper-
haus”, czyli teatru operowego 
i udostępnienie widowisk szer-

szej publiczności. To w tym bu-
dynku 19 listopada 1765 roku 
odbyła się historyczna premiera 
komedii pt. Natręci. Nie bez 
znaczenia jest fakt, że na scenie 
dukielskiej wystawiono także 
Natrętów Józefa Bielawskiego, 
pierwszego reżysera i kierow-
nika polskiej trupy teatralnej. 
W Zbiorze Kommedyi Granych 
Na Theatrum w Dukli czytamy, 
że komedia ta najprzód w War-
szawie na widok wystawiona,  
a potym w Dukli grana, niewy-
kluczone, że także zapoczątko-
wała dukielskie widowiska. 

Sale teatralne powstawały 
w obiektach pałacowych, ale 
także w budynkach wolnosto-
jących, w oranżeriach, jak rów-
nież teatry ogrodowe, tzw. „zie-
lone” z żywopłotami strzyżo-
nymi na kształt kulis. 

Wszystkie wymienione 
typy teatrów spotykamy w re-
zydencjach Mniszchów. W ich 
rodowych Laszkach Murowa-
nych teatr „zielony” urządzony 
przez Józefa Mniszcha (ojca 
Jerzego Augusta) dorówny-
wał królewskim scenom ogro-
dowym. W Dukli zaś był to 
osobny budynek założony na 
planie prostokąta między dzie-
dzińcem pałacowym a pierw-
szym stawem w ogrodzie. Po-
mimo szeroko przeprowadzo-
nej kwerendy poza mapami i 
planami niestety nie udało się 
dotrzeć do materiałów ikono-
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Po prostu z natury
ŚWIĘTA 

Kochani pogoda jesienna, a święta tuż, tuż. Ocieplenie kli-
matu jest u nas widoczne od kilku lat, a my Boże Narodzenie 
wiążemy z ośnieżoną choinką i sankami.

W naszej okolicy troszeczkę na andrzejki posypał śnieżek 
i zrobiło się bardzo bajecznie, chociaż nie wiadomo na jak 
długo?

Boże Narodzenie to czas wyjątkowy, magiczny i serdeczny 
dlatego życzę Państwu spokojnych, zdrowych i oczywiście  
w bezpośrednim kontakcie z piękną dukielską przyrodą Świąt.

„NIECH KOLĘDA SIĘ NIESIE PO GÓRACH  
DOLINACH I LESIE”

Maria Walczak
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u dokończenie ze str. 18 
Dukielskie reminiscencje teatralne

Szkolna Liga  
Tenisa Stołowego

Sukcesy  
dukielskich tenisistów

O Puchar Burmistrza Dukli

Rozgrywki szachowe o Puchar Burmistrza Dukli

Uczestnicy Szkolnej Ligi Tenisa Stołowego

Uczestnicy Gminnej Ligi Szachowej z wiceburmistrz Dukli Elżbietą Wróbel,  
dyrektorem MOSiR Michałem Szopą i organizatorami
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graficznych przedstawiających 
wygląd teatru Jerzego Mnisz-
cha w Dukli. Budynek teatru 
nie przetrwał, ale zachował się 
rękopis Zbiór Kommedyi Gra-
nych na Theatrum w Dukli […] 
z l. 1774- 1777 (w zbiorach Bi-
blioteki PAU i PAN w Krako-
wie), który jest cennym doku-
mentem i najważniejszym źró-
dłem do poznania działalności 
sceny dukielskiej. Dzięki temu 
cennemu zabytkowi znamy re-
pertuar teatru Mniszchow-
skiego, a także osoby, które 
uczestniczyły w inscenizacjach 
dukielskich. Zawiera on tek-
sty 16 sztuk. Do najczęściej 
realizowanych utworów nale-
żały komedie Franciszka Bo-
homolca. W Zbiorze Komme-
dyi znalazły się też przekłady 
sztuk: Goldoniego, Moliera, 
Mariwaux, Saint-Foixa, Bru-
eysa i Palaprata oraz Garricka. 
Z tych przekładów warto zwró-
cić uwagę na dwa tytuły: Panna 
rozumna i Panna na wyda-
niu. Pierwsza z nich jest prze-
kładem Tadeusza Lipskiego, 
kasztelana łęczyckiego Spryt-
nej wdówki (La vedova scal-
tra) Carlo Goldoniego. Kome-
dia ukazała się drukiem w 1774 
roku i jak informuje strona ty-
tułowa pierwodruku, w tym sa-
mym roku, dokładnie 1 grudnia 
została wystawiona w teatrze 
Mniszcha w Dukli (na stałe w 
zbiorach Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich we Wrocła-
wiu). Duga Adama Czartory-
skiego jest przeróbką komedii 
Miss in her Teens or the Me-
dley of Lovers angielskiego ak-
tora i dramaturga Dawida Gar-
ricka. Według niektórych ba-
daczy wystawienie tych sztuk 
ma związek ze ślubem Józe-
finy (córki Jerzego Mniszcha) 
ze Stanisławem Szczęsnym Po-
tockim, później tak niechlub-
nie zapisanym w historii Pol-
ski. Obydwa pierwodruki eks-
ponowane były na wystawie 
obok innych pierwszych wydań 
sztuk granych w Dukli. 

Scena dukielska była sceną 
typu amatorskiego, zespół li-
czył 61 osób, 23 panie i 38 pa-
nów. W przedstawieniach brali 
udział członkowie rodziny, ofi-
cjaliści, osoby pozostające w 
służbie pałacowej Mniszcha  
i goście. Główne role kobiece 

kreowała Józefina z Mnisz-
chów Potocka. To ona była 
także główną inspiratorką du-
kielskich przedsięwzięć te-
atralnych. W męskiej obsa-
dzie występował jej mąż Sta-
nisław Szczęsny Potocki, ale 
też m. in. Adam Moszczeński 
(Moszczyński), autor Pamięt-
ników do historii polskiej […] 
oraz malarz Antoni Stroiński 
zatrudniony na dworze Jerzego 
Mniszcha, który uważany jest 
za twórcę iluzjonistycznej po-
lichromii w kościele pw. św. 
Marii Magdaleny w Dukli.  
W zespołach pań i panów spo-
tykamy także nazwiska włoskie 
i niemieckie. W przedsięwzię-
ciach teatralnych w Dukli mógł 
mieć również udział brat Marii 
Amalii Mniszchowej, generał 
artylerii koronnej Alojzy Fry-
deryk Brühl, który niezależnie 
od pracy wojskowej zajmował 
się pisarstwem i teatrem.

Dukielski Zbiór Kommedyi 
nie obejmuje jednak całego re-
pertuaru dukielskiego. Nie zna-
lazła się w nim np. komedia 
Cnota rzadka przyjaciel praw-
dziwy ułożona przez Józefinę 
z Mniszchów Potocką (rękopis 
tej sztuki znajdował się w Bi-
bliotece Krasińskich w Warsza-
wie, uległ zniszczeniu podczas 
Powstania Warszawskiego).  
Z korespondencji prowadzonej 
przez Jerzego Mniszcha wiemy, 
że do Dukli trafiały teatralia od 
korespondentów, najczęściej 
odpisane z egzemplarzy autor-
skich bądź pochodzące z księ-
garń warszawskich, a także od 
przyjaciół, m. in. od biskupa 
Kajetana Sołtyka. Teatr Mnisz-
cha w Dukli zaliczany jest, jak 
pisze Sobol do ciekawszych 
i bardziej ambitnych prywat-
nych teatrów magnackich doby 
stanisławowskiej.

Do interesujących doku-
mentów prezentowanych na 
wystawie należy zaliczyć Pro-
jekt do odprawiania karnawału 
w Pałacu Dukielskim z 1780 r. 
(oryginał znajduje się w lwow-
skiej bibliotece), który przewi-
dywał spektakle teatralne i miał 
się odbyć w pałacu ówczesnego 
właściciela Dukli Józefa Osso-
lińskiego, wojewody wołyń-
skiego. Ludwik Simon w Dyk-
cjonarzu teatrów polskich po-
daje, że teatr czynny był do 

Powstania Stycz-
niowego. 

Na wystawie 
oprócz teatraliów 
dukielskich, które 
są najważniejszymi 
historycznymi prze-
kazami o działalno-
ści teatru Mniszcha 
w Dukli, pokazano 
również teatralia, 
elementy scenogra-
ficzne, kostiumy i 
rekwizyty teatralne 
nawiązujące do in-
nych XVIII-wiecz-
nych teatrów dwor-
skich, m.in. do naj-
bliżej zachowanego 
teatru w Łańcu-
cie, z którego wła-
ścicielami tj. Lubo-
mirskimi i Potoc-
kimi byli skoliga-
ceni Mniszchowie. W tej gru-
pie do cennych obiektów na-
leżały projekty dekoracji te-
atralnych Jana Bogumiła Pler-
cha, znanego malarza, deko-
ratora królewskiego, który był 
synem Jana Jerzego Plercha, 
słynnego rzeźbiarza i też deko-
ratora wnętrz królewskich. We-
dług niektórych badaczy wy-
konywali oni również prace 
dla Mniszchów w Warsza-
wie. Na wystawie znalazły się 
także ryciny Michała Żukow-
skiego pochodzące ze zbioru 
sztuk pt. Komedye y Tragedye 
autorstwa Franciszki z Wiśnio-
wieckich Radziwiłłowej, wy-
konane przez grafika według 
własnoręcznych rysunków Ra-
dziwiłłowej, głównej odtwór-
czyni ról na scenie w Nie-
świeżu. Te ilustracje utworów 
scenicznych oraz przedstawień 
na dworze radziwiłłowskim, 
to interesujący materiał ikono-
graficzny do dziejów teatru w 
XVIII-wiecznej Polsce. Ważne 
miejsca miejsce na wystawie 
zajęły portrety osób związa-
nych z XVIII-wiecznym te-
atrem oraz kostiumy teatralne, 
które w większości służyły do 
odtwarzania ról scenicznych  
w XVIII-wiecznych sztukach. 

Obiekty pochodziły ze 
zbiorów Biblioteki PAU i PAN 
w Krakowie, Zakładu Naro-
dowego im. Ossolińskich we 
Wrocławiu, Biblioteki Jagiel-
lońskiej, Teatru Starego i Te-
atru Bagatela w Krakowie, Mu-
zeum-Zamku w Łańcucie, Wo-

jewódzkiej Biblioteki Pedago-
gicznej w Krośnie, Muzeum 
Podkarpackiego w Krośnie, 
Klasztoru OO. Bernardynów  
w Dukli oraz kopie cyfrowe  
z Biblioteki Narodowej w War-
szawie, Biblioteki Raczyńskich 
w Poznaniu, Muzeum Narodo-
wego w Warszawie i Muzeum 
Pałacu Króla Jana III w Wila-
nowie.

x x x 

Podczas wernisażu wy-
stawy Teatr Bez Rzędów z Kra-
kowa przypomniał komedię 
Moliera Rada skuteczna (Le 
mariage force) w wolnym prze-
kładzie Franciszka Bohomolca, 
którą prezentowano w teatrze 
Mniszcha w Dukli. Ta jednoak-
tówka wykonana została przez 
aktorów krakowskiego Teatru 
Bez Rzędów, w reżyserii Lecha 
Walickiego, który również był 
autorem scenografii. W spek-
taklu wykorzystano muzykę 
Franza Josepha Haydna. Ak-
torzy, którzy wystąpili w ob-
sadzie sztuki: Grzegorz Ec-
kert, Jakub Popławski, Łukasz 
Pracki, Jakub Sochacki i Lech 
Walicki, świetnie odtworzyli 
klimat epoki.

Składamy serdeczne po-
dziękowania Instytucjom, 
które wypożyczyły na wy-
stawę obiekty, Teatrowi Bez 
Rzędów za przygotowanie 
spektaklu oraz Wszystkim, 
którzy przyczynili się do po-
wstania tej wystawy.

Aleksandra Żółkoś 

Afisz Natrętów informujący o wystawieniu sztuki  
J. Bielawskiego
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nie został wyprowadzony przez 
pilota z lotu nurkowego i uległ 
katastrofie, wbijając się w zie-
mię oraz grzebiąc załogę, nie-
daleko od miejsca w którym 
obecnie znajduje się wytwór-
nia mas bitumicznych. Z ziemi 
wystawał jedynie ogon samo-
lotu ze statecznikami, skrzydła 
uległy zniszczeniu przy wcho-
dzeniu samolotu w grunt, a naj-
cięższy element konstrukcji 
– silnik znajdujący się z przodu 
maszyny, pociągnął pod zie-
mię kadłub, który w większości 
podczas zagłębiania się pod po-
wierzchnię terenu, uległ defor-
macji i destrukcji. Rozlane pa-
liwo ze zniszczonych zbiorni-
ków znajdujących się w skrzy-
dłach, spowodowało pożar na 
gruncie. Paliwo ze zbiorni-
ków znajdujących się w ka-
dłubie samolotu zniszczonych 
przy podziemnej destrukcji ma-
szyny, wsiąkło w grunt i tylko 
ze względu na brak dostępu po-
wietrza nie zapaliło się.

Wystające tylne części uste-
rzenia samolotu widoczne po 
katastrofie, posłużyły przyby-
łej obsłudze lotniska w Łęża-

nach do podjęcia próby wy-
ciągnięcia spod ziemi rozbitej 
maszyny. Pomimo użycia po-
jazdu gąsienicowego nie zdo-
łano wydobyć wraku. Czy był 
poza pilotem drugi członek za-
łogi – strzelec-radiooperator 
lub czy został wydobyty pod-
czas tej próby, dzisiaj tego nie 
można stwierdzić.

Rumunia 23 sierpnia 1944 r. 
zerwała sojusz z III Rzeszą, 
przyłączając się do koalicji an-
tyhitlerowskiej. Wtedy już na 
części Podkarpacia były woj-
ska radzieckie. Przed 1939 r. 
Rumunia jako jedyne otacza-
jące nas państwo utrzymywała 
przyjacielskie relacje z Polską. 
W okresie II wojny światowej 
Rumuni nie walczyli przeciwko 
Polsce, a w 1939 r. pomimo na-
cisków Niemiec hitlerowskich, 
przyjęli na swoim terytorium 
po klęsce wrześniowej kilku-
dziesieciotysieczną rzeszę pol-
skich żołnierzy i uchodźców 
cywilnych. Prawie cały perso-
nel polskiego lotnictwa woj-
skowego w liczbie niemal dzie-
sięciu tysięcy żołnierzy, przez 
Rumunię przedostał się na za-
chód Europy; do Francji a póź-

niej do Wiel-
kiej Brytanii, 
gdzie okrył 
się chwałą 
tracąc około 
dwa tysiące 
p o l e g ł y c h 
lotników. 

Po za-
kończeniu II 
wojny świa-
towej, w la-
tach pięć-
dziesiątych, 
jak podaje w 
relacji świa-
dek wyda-
rzeń - Jan 
Żywiec, do 
Krościenka 
W y ż n e g o 
przybyła z 
R u m u n i i 
matka po-
ległego lot-

nika. Z po-
mocą miej-

scowej ludności podjęła próbę 
wydobycia ciała syna z miej-
sca katastrofy. Zaangażowani 
przez nią dwaj mieszkańcy 
Krościenka wykonali około 
trzymetrowy wykop, aby do-
trzeć do szczątków samolotu  
i pilota. Pomimo założenia sza-
lunków z desek, ziemia obsu-
wała się, a ostatecznie gdy je-
den z pracujących w wykopie 
stracił przytomność wobec na-
siąknięcia gleby benzyną lot-
niczą, smarami i płynami eks-
ploatacyjnymi używanymi  
w samolotach, zaniechano 
próby wydobycia maszyny. Tą 
wersję wydarzeń potwierdzili 
obecni podczas wydobywa-
nia części wraku samolotu inni 
mieszkańcy Krościenka. Wśród 
okolicznej ludności, nie tylko  
z Krościenka Wyżnego, ale 
także z miejscowości sąsia-
dujących z lotniskiem w Łę-
żanach (lotnisko powstało  
w 1939 r. z części gruntów Kro-
ścienka Wyżnego, Targowisk  
i Łężan), krążyła legenda że 
lotnik rumuński, który zginął  
w katastrofie, był synem ru-
muńskiego generała lub może 
nawet księcia, który miał przy-
być na miejsce katastrofy. Na 
razie podanie to nie zostało po-
twierdzone, ponieważ ustalono, 
że Ioan Clop urodził się w ma-
łej rumuńskiej wiosce Andrei 
Şaguna i gdyby był synem ge-
nerała/księcia zapewne byłby 
w stopniu oficerskim a nie pod-
oficera (sierżant sztabowy). Na 
miejsce katastrofy musiał przy-
być wyższy oficer armii ru-
muńskiej i oddać hołd pole-
głemu żołnierzowi, podobnie 

jak to miało miejsce współcze-
śnie, kiedy 14 listopada 2015 
r. na ceremonię pogrzebową 
do Dukli przybył attaché woj-
skowy Ambasady Rumunii  
w Polsce - pułkownik (colonel) 
Romeo Mihail Tăbîrcă. Egzo-
tyka rumuńskiego, bogatego 
w kolorystykę i odmiennego 
od polskiego munduru, mo-
gła zakwalifikować przybyłego 
w czasach wojennych rumuń-
skiego oficera do rangi general-
skiej, czego nie sposób obecnie 
z całą stanowczością wyklu-
czyć. Z najbliższej rodziny Io-
ana Clopa, w roku 2014 zmarła 
jego siostra Maria, w wieku 91 
lat. Jak ustaliły władze rumuń-
skie, obecnie żyje jeszcze syn 
kuzyna poległego pilota. Może 
kiedyś zawita do Dukli odwie-
dzić grób swego stryja. Puł-
kownik Tăbîrcă poinformował, 
że niejednokrotnie przejeżdża-
jąc z Warszawy do Rumunii, 
trasa podroży wiodła przez Du-
klę. Teraz będzie można po-
łączyć konieczny przystanek  
w podróży ze zwiedzeniem Du-
kli i odwiedzeniem miejsca 
spoczynku Ioana Clopa w nie-
bieskiej eskadrze. 

A jak doszło współcześnie 
do wydobycia szczątków bom-
bowca nurkującego Junkers Ju 
87 Stuka wraz z pilotem w Kro-
ścienku Wyżnym? Początkiem 
października br. do Prywatnego 
Muzeum Podkarpackich Pól 
Bitewnych w Krośnie dotarły 
zdjęcia z okresu II wojny świa-
towej przedstawiające rumuń-
skiego lotnika na tle budynku 
oraz grupę trzech żołnierzy 

przy krzyżu z rumuńskim tek-
stem informującym o śmierci 

Ioana Clopa i pochowaniu go 
wraz ze swoim samolotem na 
miejscu katastrofy. Elementem 
naprowadzającym na trop był 
opis zdjęć informujący, że do-
tyczą Krosna w lutym 1944 r. 
Wcześniej już było wiadomo  
o katastrofie bombowca nur-
kującego z rumuńską załogą  
w okolicy lotniska Łężany. Po 
tym zdarzeniu w dniu 12 X 
2015 r. na teren katastrofy przy-
była poinformowana o tym 
ekipa telewizyjna z redaktorem 
Adamem Sikorskim (TVP Hi-
storia) i rozpoczęła próby od-
szukania za pomocą georadaru 
wraku samolotu znajdującego 
się pod ziemią. Pomimo wska-
zania dwóch potencjalnych lo-
kalizacji samolotu przez miesz-
kańców Krościenka Wyżnego, 
próba ta zakończyła się niepo-
wodzeniem. Po odjeździe ekipy 
telewizyjnej zainteresowani 
mieszkańcy Krościenka za-
pewnili o pozostawaniu samo-
lotu pod powierzchnią gruntu  
i wskazali właściwą jego loka-
lizację, odbiegającą jedynie kil-
kanaście metrów od miejsca po-
szukiwań. Animatorzy i twór-
czy Prywatnego Muzeum Pod-
karpackich Pól Bitewnych w 
Krośnie wraz z członkami Sto-
warzyszenia Eksploracyjno-Hi-
storycznego „Galicja” podjęli w 
następnym dniu (13 X 2015 r.) 
ponowne wstępne poszukiwa-
nia z użyciem urządzeń elektro-
nicznych. To pozwoliło stwier-
dzić z dużą dozą prawdopodo-
bieństwa zaleganie kilka me-
trów pod powierzchnią terenu 
pewnej ilości metali nieżela-
znych, a samoloty jak wiadomo 
są wykonane głównie z duralu-
minium. Po tym zdarzeniu Le-
szek Wilk wspólnie z małżeń-
stwem - Dorotą i Piotrem Kiel-
tyka, twórcy wspomnianego 
wcześniej Muzeum, wystą-
pili do właściwych podmiotów 
o uzyskanie stosownych decy-
zji i zezwoleń. Trzeba było na-
wiązać kontakt z ponad dwu-
dziestoma urzędami i instytu-
cjami, aby można było po uzy-
skaniu zgody właściciela, przy-
stąpić do eksploracji wyznaczo-
nego terenu. 

Prace polegające na wydo-
byciu szczątków niemieckiego 
bombowca nurkującego Ju 87 
były prowadzone w dniach 5-7 
listopada 2015 r. W pierwszy 
dzień ściągnięto warstwę gleby 
najmniej mówiącą, naruszoną 
przez uprawy rolne. Przedmioty 
metalowe zaczęły pojawiać się 
na głębokości około 50 cm. Cały 
czas była prowadzona archeolo-
giczna dokumentacja prac po-
szukiwawczo-wydobywczych. 
Podczas drugiego dnia prac od-
kryto między innymi: fotel ob-
serwatora, fragmenty kabiny pi-
lota, części statecznika, frag-
menty poszycia kadłuba, tylnie 
koło z oponą niemieckiej firmy 
Continental, zdeformowany ka-
rabin maszynowy M 17 i amu-
nicję, fragmenty silnika, zegary 
deski rozdzielczej. Pojawiły się 
także elementy odeskowania 
zabezpieczającego wcześniej-
szych wykopów podjętych dla 
wydobycia ciała pilota. W ostat-
nim dniu prac archeologicznych 
wydobyto tablicę przyrządów 
pilota wraz z resztkami fotela, 
opancerzenie żywotnych in-
stalacji samolotu, spadochron, 
szczątki pilota w umundurowa-
niu, metalową piastę trójłopa-
towego drewnianego klejonego 
śmigła, którego resztki znajdo-
wano podczas eksploracji, be-
tonową atrapę bomby lotni-
czej służącej do nauki bombar-
dowania z lotu nurkowego i na 
końcu blok silnika typu Jumo 
211, który spoczywał na głę-
bokości prawie 5 metrów pod 
powierzchnią terenu i dlatego 
tylko nie zszedł głębiej, ponie-
waż siłą inercji dotarł i zatrzy-
mał się na warstwie piaskowca 
zalegającego na tej głęboko-
ści. Wydobyte części samolotu 
będą po oczyszczeniu i kon-
serwacji eksponowane w Pry-
watnym Muzeum Podkarpac-
kich Pól Bitewnych w Krośnie.  
Na świecie są tylko dwa kom-
pletne samoloty Ju-87, jeden 
odrestaurowany oraz cztery 
inne we fragmentach. Czę-
ści z egzemplarza wydobytego  
w Krościenku Wyżnym byłyby 
zatem ósmą jednostką w skali 
światowej. 

Janusz Kubit

u dokończenie ze str. 2 

Ioan Clop – rumuński lotnik

Prace wydobywcze w Krościenku Wyżnym

Koledzy Ioana Clopa na miejscu katastrofy samolotu i śmierci 
kolegi ustawili krzyż ze stylizowanymi skrzydłami Ikara,  
nawiązującymi do jednej z rumuńskich odznak lotniczych.

TEREŚCIACY – 
pasjonaci z Podkarpacia

Już ponad dwa lata w kul-
turalny krajobraz gminy Du-
kla wpisuje się amatorski ze-
spół wokalno – instrumentalny 
„Tereściacy”. Swoją nazwę Ze-
spół zaczerpnął od nazwy Po-
toku Tereściańskiego przepły-
wającego przez Zawadkę Ry-
manowską, skąd wywodzi się 
grupa założycielska: Anna Fi-
lip-Płóciennik, Bogdan Płó-
ciennik oraz Magda Bąk. Kie-
rownikiem i trenerem arty-
stycznym Zespołu jest Anna Fi-
lip-Płóciennik.

Zespół prezentuje folklor 
podkarpacki, ze szczególnym 
wyróżnieniem pieśni i piose-
nek łemkowskich oraz ukraiń-
skich. W czasie swego istnienia 
Zespół funkcjonował w zmie-
niającym się składzie, począt-
kowo trzech, następnie pięciu 
oraz siedmiu osób. Aktualnie 
od początku 2015 roku w skład 
zespołu wchodzą:

•  soprany: uczennice Szkoły 
Podstawowej w Tyla-
wie, zamieszkałe w Msza-
nie – Martyna Kosior, Klau-
dia Trzebinio, i Klaudia 
Wielgosz;

•  alt: Magda Bąk z Zawadki 
Rymanowskiej,

•  instrumentaliści: miesz-
kańcy Zawadki Rymanow-
skiej – akordeon – Anna Fi-
lip-Płóciennik, gitara aku-

styczna – Bogdan Płó-
ciennik.
Jak wskazuje skład oso-

bowy, Zespół jest wynikiem 
porozumienia i współpracy 
dwóch podkarpackich wsi: 
Mszany i Zawadki Rymanow-
skiej, a szczególnie ich orga-
nów samorządowych – Ewy 
Karczmarsk ie j -Więckow -
skiej sołtysa sołectwa Mszana 
oraz Bogdana Płóciennika soł-
tysa sołectwa Zawadka Ryma-
nowska.

Repertuar Zespołu jest stale 
doskonalony i dostosowywany 
do kolejnych imprez, pod-
czas których Zespół prezento-
wał swój program – od zimo-
wego kolędowania począw-
szy po szereg imprez i spotkań 
okolicznościowych. W ciągu 
roku 2015 Zespół wielokrotnie 
koncertował w różnych miej-
scowościach powiatu dukiel-
skiego, na przykład:

•  w maju – na „Łemkowskim 
Kermeszu” w Olchowcu,

•  także w maju – na Werni-
sażu Fotograficznym w Za-
wadce Rymanowskiej,

•  w lipcu – na Spotkaniach 
Folklorystycznych w Łę-
kach Dukielskich,

•  także w lipcu – na imprezie 
wspominkowej „Od Rusal 
do Jana”w Zyndranowej,

ciąg dalszy na str. 26 u

Ioan Clop podczas szkolenia na krośnieńskim lotnisku  
(ze zbiorów Dan Antoniu)
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V GMINNA LIGA SZACHOWA  
O PUCHAR BURMISTRZA DUKLI

20 listopada 2015 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli dokończono dwa je-
sienne turnieje szachowe w ramach V Gminnej Ligi Szachowej o Puchar Burmistrza Dukli,  
a tym samym zakończono rozgrywki ligowe. W zawodach wystartowało 47 zawodników z Ja-
sionki, Tylawy, Dukli, Pałacówki, Rogów, Wietrzna i Iwli. 

Normy na kategorie szachowe uzyskali: Kluk Julia (I), Kucza Arkadiusz (II), Kandefer Ma-
teusz, Kopij Oskar, Turek Damian i Kucza Kamil (III), Piątek Dawid i Skrzęta Mateusz (IV).

Szczegółowe wyniki rozgrywek ligi na stronie www.spiwla.dukla.pl
Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki, a w każdej kategorii 4 najlepszych za-

wodników otrzymało nagrody rzeczowe, dyplomy i puchary. Zwycięzca ligi Damian Krówka 
otrzymał okazały puchar. Nagrody i puchary wręczali: z-ca burmistrza Elżbieta Wróbel, dyrek-
tor MOSiR-u Michał Szopa i prezes UKS Rekord Iwla Jerzy Gunia. 

Turnieje zostały dofinansowane przez Burmistrza Dukli.

Wyniki turnieju P 15’:
1. Krówka Damian Iwla
2. Frączek Tomasz Iwla
3. Szczurek Patryk Jasionka

Wyniki w poszczególnych kategoriach:
SP 0-III
1. Kowalewski Paweł Jasionka
2. Kopij Oskar Rogi
3. Kandefer Mateusz Rogi
SP IV-VI
1. Szczurek Patryk Jasionka
2. Kucza Arkadiusz Rogi
3. Fornal Grzegorz Iwla
Gimnazjum
1. Krówka Damian Iwla
2. Frączek Tomasz Iwla
3. Kiołtyka Rafał Rogi

Wyniki turnieju P 60’+10”:
1. Kucza Arkadiusz Rogi
2. Krówka Damian Iwla
3. Kluk Julia Iwla

Wyniki w poszczególnych kategoriach:
SP 0-III
1. Kopij Oskar Rogi
2. Kandefer Mateusz Rogi
3. Kowalewski Paweł Jasionka
SP IV-VI
1. Kucza Arkadiusz Rogi
2. Fornal Grzegorz Iwla
3. Szczurek Patryk Jasionka
Gimnazjum
1. Krówka Damian Iwla
2. Kluk Julia Iwla
3. Pitak Szymon Iwla

Jerzy Gunia

Zwycięstwa 
tenisistów 
dukielskich

25 października w Błażowej od-
były się Drużynowe Mistrzostwa 
Podkarpacia Uczniowskich Klu-
bów Sportowych w tenisie stoło-
wym. W turnieju wystartowały trzy 
drużyny UKS TKKF MOSiR Dukla, 
które zdobyły dwa pierwsze miej-
sca oraz trzecie. W każdej katego-
rii zwycięzcy będą reprezentować 
swoje Kluby i Województwo w Fi-

nale Ogólnopolskim, 
który odbędzie się  
w Krakowie.

I miejsce w ka-
tegorii żak zdobyli 
Szymon Maciejew-
ski, Miłosz Sawczak, 
Oskar Maciejewski. 
W kategorii młodzik 
I miejsce otrzymali 
Gracjan Wszołek, 
Szymon Sporek, Mi-
chał Olbrycht, Piotr 
Krukar. Natomiast III 
miejsce w kategorii 
żaczek zdobyli Maja 
Krukar, Aleksandra 
Jurczyk.
Bogdan Maciejewski 

Turniej piłki 
siatkowej z okazji 
Dnia Niepodległości

W sobotę 7-go listopada w hali Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Dukli odbył się Otwarty Turniej Piłki Siatkowej  
z okazji Dnia Niepodległości o Puchar Dyrektora MOSiR. Do za-
wodów zgłosiło się 8 zespołów. Turniej tradycyjnie rozpoczął się 
od wysłuchania hymnu, następnie zespoły podzielone na dwie 
grupy przystąpiły do rywalizacji. Po wielu bardzo emocjonują-
cych meczach wyłoniony został zwycięzca, którym okazała się 
drużyna VT Krosno, która w finale pokonała zespół UKS Wro-
canka. Miejsce trzecie wywalczyli –Ambiwanenti.

Anna Szczęsny

Trofea  
Piotra Smolaka
X Bieg Kazimierza Świerzowskiego  
w Lipinkach 

17-go października Zawodnik MTB MOSiR Du-
kla Piotr Smolak wziął udział w dziewiątej edycji biegu 
ulicznego na 10 km. Jak co roku zawody były bardzo 
dobrze zorganizowane, na mecie wręczano okoliczno-
ściowy medal. W biegu na 10 km w kat. open Piotr za-
jął 17 pozycję, a w kat. M50 – 1 miejsce z czasem 38 
min 37 sek.

W zawodach uczestniczyli również Zawodnicy  
z MOSiR Dukla – Rafał Gołąbek na dyst. – 5 km i Woj-
ciech Gołąbek na dyst. – 10 km.

Natomiast 24 października Piotr Smolak wystar-
tował w Run & Roll w Jaśle zdobywając na dystansie  
5 km w kat. 40-59 lat 1 miejsce. 

Anna Szczęsny

Szkolna Liga Tenisa 
Stołowego

27 października w hali sportowej MOSiR Dukla rozpoczęła się III edy-
cja szkolnej ligi tenisa stołowego. W turnieju wystartowało 48 zawodników 
( 28 chłopców i 20 dziewczynek ) ze szkół z Dukli, Tylawy, Łęk Dukiel-
skich, Iwli i Głojsc. Najlepsza trójka zawodników otrzymała pamiątkowe 
dyplomy i medale. 

Wyniki pierwszego turnieju szkolnej ligi tenisa stołowego:
Kategoria I: Klasy I-III SP dziewczyny:
1. Aleksandra Jurczyk 50 pkt. Dukla 
2. Joanna Czaja 47 pkt. Łęki D.
Kategoria I: Klasy I-III SP chlopcy:
1. Szymon Maciejewski 50 pkt. Dukla 
2. Oskar Maciejewski 47 pkt. Dukla 
3. Szymon Krężałek 45 pkt. Łęki D. 
4. Hubert Mikosz 43 pkt. Łęki D. 
Klasyfikacja Szkół: 
1. Dukla 147 pkt. 
2. Łęki Dukielskie 135 pkt.

Bogdan Maciejewski

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

Uczestnicy turnieju piłki siatkowej z okazji Dnia Niepodległości

Nowy klub sportowy  
w Dukli 

We wrześniu br. powstał w Dukli Klub Sportowy „Dukla Futsall 
Team”, którego celem jest popularyzacja piłki halowej i udział w roz-
grywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej. 

Futsall to pięcioosobowa odmiana gry w piłkę nożną, której początki na 
świecie sięgają lat 30-tych XX w., natomiast w Polsce znana jest od końca 
lat 80-tych, kiedy to po raz pierwszy w historii przeprowadzono Mistrzostwa 
Polski w hali i boiskach otwartych w składzie pięcioosobowym. 

Rozgrywki ligowe w Polsce odbywają się w sezonie jesienno-zimowym 
na trzech poziomach: Ekstraklasa, I Liga, II Liga. Oprócz tego co roku roz-
grywane są turnieje o Puchar Polski i Super Puchar Polski. 

W Dukli od 4 lat, z inicjatywy dyrektora MOSiR Dukla, w sezonie zi-
mowym odbywają się rozgrywki „Dukielskiej Ligii Halowej”, które z roku 
na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Zimowe rozgrywki 
na hali stały się bodźcem założenia Klubu Futsall. Prezesem Klubu został 

Klub Sportowy Dukla Futsall Team

Błażej Szczurek, natomiast kapitanem drużyny Piotr 
Pietruszka.

Dukielski klub liczy 20 osób. Od czasu zarejestro-
wania w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej uczest-
niczył w kilku meczach. Pierwszy mecz „Dukla Futsal 
Team” rozegrał w Zarzeczu z miejscowym Gminnym 
Klubem Sportowym z wynikiem remisowym 6:6. W eli-
minacjach Halowego Pucharu Polski K.S. „Dukla Fut-
sal Team” pokonał Colbico EBA Polanka 9:5. W Tar-
nowie 21 listopada wzięli udział w IX Turnieju o Pu-
char Tarnowa. 

Partnerami nowopowstałego klubu są: MOSIR Du-
kla, Żwirgeo S.C., Zakład Mięsny Jasiołka, Firma Prze-
wozowa MIŚ, Podkarpacki Bank Spółdzielczy, Przy-
chodnia MEDICUS Dukla 

Nowemu klubowi życzę sukcesów, szybkiego 
awansu, a przede wszystkim wytrwałości i niegasną-
cego zapału.

Bpudło 
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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.

OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 
r., poz. 782 ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, 
poz.2108 ) o g ł a s z a
 

III przetarg ustny nieograniczony

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

- działka nr 169 o pow. 0,48 ha, położona w Tylawie objęta 
Księgą Wieczystą nr KS1K/00064770/7 urządzoną na rzecz 
Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym 
symbolem „R6(W)”- teren rolny. 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 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź.zm.) upłynął dnia 
11 maja 2015 r. 

I Przetarg zorganizowany w dniu 15 lipca 2015 r. na w/w nie-
ruchomość zakończył się wynikiem negatywnym.
II przetarg zorganizowany w dniu 8 października 2015 r. na 
w/w nieruchomość zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza wynosi 7 500,00 zł ( wartość brutto)
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 750,00 zł.

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

Przetarg odbędzie się dnia 12 stycznia 2016 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, jeżeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 
Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 5 stycznia 2016 r. 
-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 uwa-
ża się datę wpływu środków na konto Gminy Dukla.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie nieru-
chomości.

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. 1774) informu-
ję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został 
wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz obejmuje część działki nr 230/20 w Dukli.
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 21 grudnia 2015 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli.

Burmistrz
Andrzej Bytnar

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 Równem 
obejmującą działkę nr 397/7 zabudowaną budynkiem 
usługowym.
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. 
1774) mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomo-
ści w terminie do dnia 11 stycznia 2016 r. w Urzędzie Miejskim 
w Dukli pok. Nr 106. 
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej 
www.dukla.pl.

BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

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 zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz.U. 
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź.zm.), do zawarcia umowy nota-
rialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć ze-
zwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cyto-
wanej 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

•  w sierpniu – na Dożynkach 
Równem,

• we wrześniu – w „Biegu  
o Kwitnący Kalosz Sołty-
ski” w Mszanie.

Działalność „Tereściaków” 
została zauważona przez dzia-
łaczy Polskiego Towarzystwa 
Historycznego z województwa 
małopolskiego, czego wyrazem 
było zaproszenie Zespołu na 
spotkanie w ramach projektu 
edukacyjno-naukowego pod 
nazwą „Karpaty pełne czarów”. 
Spotkanie to zorganizowane 
zostało przez Oddział PTH w 
październiku 2015, w Nowym 
Targu. Występ Zespołu na tym 
spotkaniu zaowocował kolej-
nym zaproszeniem. Tym razem 
na zakończenie projektu, które 
zorganizowano 25 listopada, w 
Krakowie, gdzie Zespół popro-
szony został o wykonanie kon-
certu składającego się z kilku-
nastu pieśni i piosenek łem-
kowskich i ukraińskich.

Obecnie Zespół przygo-
towuje pieśni kolędowe i pa-
storałki.

Bogdan Płóciennik 
sołtys Zawadki Rymanowskiej

u dokończenie ze str. 23 
TEREŚCIACYProdukty z Podkarpacia 

podbijają świat
W dniach 1-7 listopada 

2015 r. odbyła się misja gospo-
darcza do Singapuru w ramach 
programu Ekoeuropa – jakość  
i tradycja. W misji wzięli udział 
między innymi przedstawiciele 
kilku firm z woj. podkarpac-
kiego. Na Podkarpaciu Stowa-
rzyszenie Polska Ekologia ma 
liczną grupę członków. Należą 
do nich producenci ekologiczni 
wędlin, serów, soków, owoców 
i warzyw, miodów, chlebów, 
pierogów oraz wielu innych. 
Od lat Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego 
wspiera nasze działania w mi-
sjach promocyjnych. Tym ra-
zem w Singapurze Podkarpac-
kie reprezentowane było przez 
rodzime firmy: ZM Jasiołka, 
Bioconcept Gardenia Sp. z o. o. 
oraz Jerzy Bańkowski –Miody.

Zainteresowanie naszymi 
produktami było ogromne i aby 
mu sprostać zorganizowano 
seminarium, na które zapro-
szono przedstawicieli miejsco-
wego biznesu oferując im moż-
liwość bezpośredniej degusta-
cji samych produktów oraz dań 
z nich przygotowanych.

Z uczestnikami misji spo-
tkał się Ambasador RP w Sin-
gapurze pan Zenon Kosiniak – 
Kamysz oraz Ambasador Unii 
Europejskiej w Singapurze pan 
Michael Pulch .

Zdecydowanie dużym suk-
cesem współpracy Polskiej 
Ekologii z Urzędem Marszał-
kowskim okazał się wyjazd na 
największą światową wystawę 
ostatnich lat -Expo 2015 do 
Mediolanu. Frekwencja zwie-
dzających przerosła najśmiel-
sze oczekiwania. Do Pawilonu 
Polskiego ustawiały się tłumy, 
stoisko przyciągnęło aż 1,7 
mln odwiedzających. To o po-
nad połowę więcej niż szaco-
wali organizatorzy. Prezenta-
cja Polski na EXPO 2015 oglą-
dali nie tylko zwiedzający, lecz 
także blisko 200 delegacji rzą-
dowych z całego świata. EXPO 
to jedyne takie miejsce na świe-
cie i czas, kiedy można było tak 
efektywnie uprawiać dyploma-
cję gospodarczą na rzecz kraju. 
Pawilon Polski, był jednym  
z największych stoisk narodo-
wych tej wystawy, co podkre-
ślało potencjalną pozycję jako 

gospodarczego lidera Europy 
Środkowo - Wschodniej. 

Dla ludzi z całego świata, 
EXPO było lekcją o naszej 
część Europy i o regionach, 
które ją tworzą. Województwo 
zaprezentowało się odwiedza-
jącym w Pawilonie Polskim 
w październiku. Przez 180 dni 
wystawy Pawilon gościł nie 
tylko Podkarpackie, ale i ponad 
20 tygodniowych imprez pre-
zentujących potencjał gospo-
darczy, gastronomiczny oraz 
kulturalny i turystyczny pol-
skich województw. Z gminy 
Dukla na podkarpackim sto-
isku dwoili się i troili: Paweł 
Krajmas, Agnieszka Parzy-
gnat oraz Zdzisław Czepiga. 
Zrozumiałe, iż wszystkie przy-
gotowane pyszności zniknęły 
w okamgnieniu, a zadowole-
nie na twarzach zwiedzających 
potwierdzało wysokie walory 
podkarpackich produktów eko-
logicznych.

Wystawa Światowa EXPO 
2015 odbywała się w Mediola-
nie w okresie od maja do końca 

ciąg dalszy na str. 30 u
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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:
Zamknięta w kotle
łonem wilgotnym okryła
Wyszukanego cząstki najlepsze mięsiwa
I praży się, aż ogień wszystkie
Z niej wyciśnie soki żywne,
aż z brzegów naczynia 
war pryśnie(…)

  Mickiewicz „Pan Tadeusz” 

Łowiectwo i ekologia

wraz z pocztem 
sztandarowym. 
Za tak przemy-
ślaną uroczy-
stość należą się 
p o d z i ę k o w a -
nia Zarządowi 
naszego Koła. 
Po uroczysto-
ści rozpoczęło 
się, normalnym 

zwyczajem, planowane polo-
wanie prowadzone przez Pre-
zesa Koła kol. Z. Dudzica.

Przed polowaniem od-
było się pasowanie na myśli-
wych trzech naszych kolegów, 
którego dokonał Prezes Koła, 
przez uderzenie kordelasem w 
lewe ramię i złożenie ślubowa-
nia. Po mszy świętej i homilii 
wygłoszonej przez naszego ko-
legę ks. Sobieckiego w kilku 
słowach o życiu św. Huberta 
głos zabrał kol. naszego Koła i 
jego senior F. Krówka. Przypo-
mniał historie św. Huberta , któ-
rego czci cała Europa i zazna-
czył, iż nie ma stażysty, który 
by nie znał legendy o jeleniu z 
krzyżem pośród wieńca. Wspo-
mniał również, że św. Hubert 
nie był jedynym , do którego 
jeleń przemówił ludzkim gło-

sem . W niewinnej walce i po-
tyczce zgłoszono różnych boż-
ków wspomożycieli łowów,  
a mianowicie: Dianę, Dzie-
wannę oraz Świętobora i Ra-
dosława. Pradawnych bożków 
zmieniła wiara, wspomożycie-
lami stawali się św. Eustachy, 
św. Michał, św. Jerzy. Jednak w 
obecnych czasach najpopular-
niejszym z nich jest św. Hubert. 
Jest to prawdziwy święty, uro-
dzony około 655 roku w kra-
inie dzisiejszej Belgii. Szcze-
gółowego życiorysu nie będę 
opisywał, wspomnę tylko, że 
był żonaty i uczestniczył w bie-
siadach, turniejach, a przede 
wszystkim w łowach. Po kilku 
latach małżeństwa umarła jego 
żona. Szukał ukojenia w towa-
rzystwie swoich kolegów. Za-
tracił się w polowaniu, gnębił 
zwierza nad miarę, nie prze-
strzegał dni świątecznych i za-
kazanych. W Wielki Piątek 695 
roku, Bóg przysłał opamięta-
nie za sprawą którego Hubert 
zostaje patronem myśliwych. 
Właśnie w tym dniu Męki Pań-
skiej, jako dnia zadumy, wielo-
krotnie upominany, wyrusza na 
polowanie. I tu właśnie, w tym 
czasie dostrzega chmarę jeleni, 
a w niej potężnego byka, któ-

rego jego psy za-
pędził na rozległą 
polanę. Tu zwierz 
przystanął, odwró-
cił się ku prze-
śladowcy, a Hu-
bert zobaczył po-
środku rozłoży-
stego wieńca złoty 
krzyż, zwierz zaś 
przemówił ludz-
kim głosem: „Hu-
bercie! Czemu nie-
pokoisz biedne 
zwierzę, a nie 
dbasz o zbawienie 
duszy”. 

Święty Hubert 
zrozumiał, że sam 
Chrystus przema-
wia do niego przez 
zwierzęta, padł na 

Oczekiwaliśmy naszego 
święta tj. św. Huberta, które mi-
nęło tak szybko, jak mija każdy 
dzień naszego życia. Zdajemy 
sobie sprawę, że wszyscy sta-
niemy w szrankach Koła Ło-
wieckiego u naszego Patrona. 
„Zieloni”, konsekwentnie nas 
atakują, tworzą iluzję, że przy-
roda już nie potrzebuje myśli-
wych tylko „oddanych obroń-
ców przyrody”.

Nasze święto rozpoczęli-
śmy mszą świętą odprawioną 
w kościółku parafialnym w Ol-
chowcu, skąd pochodził nasz 
ostatni łowczy Franciszek Ro-
mańczyk. Po mszy świętej zło-
żono wiązankę kwiatów na 
jego mogile, bowiem odszedł 
do krainy wiecznych łowów 
w tym roku. W uroczystości 
uczestniczyli wszyscy myśliwi 

ciąg dalszy na str. 30u

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

kolana i drżącym głosem zapy-
tał co ma czynić. W tym cza-
sie usłyszał całą dla siebie na-
ukę jak ma postępować. Tak też 
zrobił, odciął się od swojego to-
warzystwa, zmienił tryb życia, 
poświęcił się modlitwie i to go 
doprowadziło do zdobycia sil-
nej wiary. Został biskupem, bu-
dował kościoły. Hubert zmarł 
30 maja 727 roku i po kilku-
nastu latach został ogłoszony 
świętym. Z IX wieku pochodzą 
sygnały o cudach za jego po-
średnictwem. Owe cuda spra-
wiły, że został patronem my-
śliwych.

Historia mówi nam, że spo-
tkanie z jeleniem, o czym wcze-
śniej pisałem, przypisuje się 
Eustachemu, który żył na prze-
łomie I i II wieku naszej ery,  
to jest pięć wieków przed św. 
Hubertem. Historia zmieniała 
się w miarę panowania danej 
dynastii, aż wreszcie w pań-
stwach Zachodu musiano zmie-
rzyć się z cudami za sprawą św. 
Huberta. Z tego wynika, że hi-
storia zmienną jest. 

Pierwszy chrześcijański pa-
tron myśliwski jest postacią 
honorowaną w Kościele Pra-
wosławnym, gdzie życie Ko-
ścioła skupiało się wokół cer-
kwi, gdzie prymat ten utrzymy-
wał się jak najdłużej. Nasuwa 
się pytanie kto jest chrześcijań-
skim patronem myśliwych. Eu-
stachy czy Hubert? Odpowiedź 
jest prosta- obaj, z tym oczywi-
ście, że postacią popularniejszą 
jest ten drugi.

Listopad to w łowiectwie 
miesiąc wyjątkowy. Czcimy 
naszego patrona, któremu na co 
dzień powierzamy nasze my-
śliwskie troski. Nasze Koło Ło-
wieckie „Rogacz” obrało sobie 
na drugiego patrona św. Jana 
z Dukli, którego opiece pole-
camy siebie i nasze rodziny. 

Niech nam wszystkim „Bór 
Darzy”. O obchodach świętego 
Huberta w naszym Kole opiszę 
w następnym wydaniu. 

W związku ze zbilżającymi 
się świętami Bożego Narodze-
nia w imieniu Zarządu Koła 
jak i własnym życzę zdrowych 
i wesołych Świąt, a narodzone 
Dziecię niech nam wszystkim 
błogosławi w naszym życiu, na-

W krainie rondla i patelni
Zwracamy się z prośbą o przysyłanie na adres redakcji przepisów kuli-
narnych. 
Z góry serdecznie dziękujemy. Dla osoby, która w ciągu roku przyśle do 

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

Ciasteczka z ziarenek
Składniki:

1/2 kg płatków owsianych górskich
10 dag żurawiny suszonej
10 dag słonecznika łuskanego
10 dag dyni łuskanej 
* można dodać orzechy wg uznania 
3 żółtka 
2 jaja 
1/2 szklanki cukru 
1 kostka masła lub margaryny
1 łyżka miodu 
3 płaskie łyżki mąki 
1 łyżeczka proszku do pieczenia 

• Żółtka, jaja, cukier ubić razem na białą masę
• Roztopić w tym czasie kostkę masła i wystudzić 
• Wystudzone masło, miód i mąkę dodać do przygotowanej masy 
• Wymieszać/zmiksować, żeby połączyć składniki 
• Dodać przygotowane ziarenka (płatki owsiane, słonecznik, dynia, żurawina, *orzechy)
• Wymieszać wszystko razem, żeby dobrze się połączyło (ziarenka mają się kleić do siebie)
• Układać łyżeczką dowolne porcje ciasteczek na blachę wyłożoną papierem do pieczenia
• Piec każdą porcję około 15-20 minut w temperaturze 180 stopni 

S m a c z n e g o !

60 tysięcy złotych 
z jednej pasieki rocznie

Pod koniec roku w wielu 
firmach robi się bilanse i pod-
sumowania. I my spróbujmy 
dokonać pewnych zestawień. 
Zobaczymy co nam z tego 
wyjdzie. 

W Polsce jest około 50 ty-
sięcy pszczelarzy i ponad mi-
lion rodzin pszczelich. Więc 
statystycznie na jednego z nich 
przypada pasieka składająca się 
z 20 uli. Powierzchnia Polski to 
311 888 km 2 (mam tu na my-

śli powierzchnie lądową). Więc 
na jeden kilometr kwadratowy 
przypada troszkę ponad trzy ro-
dziny pszczele. W Niemczech 
tylko jedna. Co nam dają te cy-
ferki. Wiemy, dzięki ekonomi-
stom z Unii Europejskiej, że 
pszczoły pod względem eko-
nomicznym są trzecim gatun-
kiem hodowlanym po trzodzie 
chlewnej i bydle. Polscy ekono-
miści liczyli, liczyli i wyliczyli, 
że rolnictwo dzięki pszczołom 

ma wzrost plonów, który na-
leży wyliczyć na pięć miliar-
dów złotych. Pragnę zauwa-
żyć, że Unijnym wyszło 6,8 
miliarda złotych. Jeżeli kwotę 
pięciu miliardów podzielimy 
przez 40 milionów Polaków to 
wychodzi, że każdy z nas ma od 
pszczółek tak od ręki 125 zło-
tych. To mało? Wzięliśmy pod 
uwagę same tylko zapylane 
upraw rolnych. Nie wycenili-
śmy zapylania łąk i lasów, a co 
za tym idzie pracy na rzecz bio-
różnorodności. Co my pszcze-
larze czepiamy się tej bioróż-
norodności. Jeżeli jej nie bę-
dzie to do naszego środowi-
ska wkradną się rośliny eks-
pansywne i wyprą rodzimą ro-

ślinność. Pociągnie to za sobą 
degradację gleby i gospodarki 
wodnej. Co może spowodo-
wać takie zmiany w środowi-
sku, których my możemy nie 
wytrzymać. To jaką to daje 
sumę? Wiemy, że dochód Pol-
ski z podatku PIT to tak około 
40 miliardów złotych. To dzięki 
pszczołom mamy, jedną ósmą 
tej kwoty. No ale wiemy rów-
nież, że pszczoły generują do-
chód dla człowieka dzięki pro-
duktom pszczelim. I tak nasi 
ekonomiści wyliczyli, że war-
tość jaką społeczeństwo ma  
z 20 pniowej pasieki to tylko 60 
tysięcy złotych rocznie. Hura 
jakie te pszczółki są pracowite 
i fajne !

Ja też się z tym zgadzam  
i proszę, aby uwzględnić to, gdy 
zamierzamy opryskiwać rano 
lub w południe nasze uprawy, 
tak na polach jak i na działkach 
i ogródkach przydomowych. 
Środki ochrony roślin w znacz-
nej części są szkodliwe dla 
pszczół. Jeżeli pszczoły sąsiada 
są uciążliwe dla nas, to nie trak-
tujmy ich jak wstrętne owady, 
bo to nie ich wina tylko pszcze-
larza, który być może trzyma 
je w nieodpowiednim miejscu. 
I proszę nie wypalajmy traw  
w pobliżu pasieki. Bo szybkość 
z jaką rozprzestrzenia się ogień 
nie pozwoli jej uratować.

I tak z naszych rozważań 
wychodzi, że pszczoły opłacają 
się każdemu Polakowi.

Wszystkim mieszkańcom 
Dukielszczyzny 
My pszczelarze 

życzymy rodzinnych, zdro-
wych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego Nowego 

Roku
„Darz miód!!!”
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Łowiectwo i ekologia
u dokończenie ze str. 29 

Złota myśl J
„Gdy kobieta mówi „Co?”, to nie dlatego, że cię nie słyszy.  
Ona daje ci szansę na zmianę tego, co powiedziałeś.”

szym rodzinom, przyjaciołom i pra-
cownikom lasów. Niech Boża Dzie-
cina ma nas w swojej opiece i chroni 
od wszelkich nieszczęść i chorób  
w nowym Roku 2016. 

Opracował Fryderyk Krówka
Honorowy Członek Koła  

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

Renowacja i konserwacja polichromii w cerkwi  
pw. Narodzenia Bogarodzicy w Trzcianie

Od lewej: Anna Filip-Płóciennik, Martyna Kosior, Klaudia Trzebinio,  
Klaudia Wiel-gosz, Magda Bąk, Bogdan Płóciennik

Renowacja i konserwacja 
polichromii w cerkwi w Trzcianie

Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa 
Króla w Trzcianie – Zawadce Rymanowskiej 
realizowała w terminie od 15 kwietnia do 15 
listopada 2015 roku projekt pt. Renowacja 
i konserwacja polichromii w Sanktuarium 
– w byłej cerkwi greckokatolickiej pw. Na-
rodzenia Bogarodzicy, a obecnie kościele 
parafialnym rzymskokatolickim pw. Chry-
stusa Króla. 

Zakres prac objętych projektem dotyczył 
sanktuarium i obejmował : konserwację ob-
razu z ramą (Ukrzyżowanie), ścianę wschodnią 
i ścianę południową. Wykonano w terminie za-
planowane prace zgodnie z decyzją Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków Delegatura  
w Krośnie. 18 listopada nastąpił komisyjny od-
biór wykonanych prac. Całkowity koszt zada-
nia to 86 917,95 zł. Prace renowacyjno-kon-
serwatorskie finansowane były przez: Pod-
karpackiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Przemyślu w wysokości 50 tys. 
zł, Gminę Dukla w wysokości 26 917,95 zł  
i Urząd Marszałkowski Województwa Podkar-
packiego w wysokości 10 tys. zł.

Mieszkańcy Trzciany bardzo serdecznie 
dziękują pani dr Grażynie Stojak Wojewódz-

kiemu Konserwatorowi Zabytków w Przemy-
ślu za wsparcie finansowe. Pani Konserwator 
jest osobą niezwykle wyczuloną na piękno na-
szej narodowej kultury, jednocześnie jest osobą 
rozumiejącą nas mieszkańców Trzciany, bar-
dzo zabiegających o odnowienie naszej świą-
tyni. Wieś licząca 244 osoby razem z dziećmi  
i osobami w podeszłym wieku nie byłaby wsta-
nie zebrać takiej kwoty, aby sfinansować zapla-
nowane prace. Jest Pani Człowiekiem o Wiel-
kim Sercu.

Dziękujemy Radzie Miejskiej w Dukli, 
panu Burmistrzowi Dukli Andrzejowi Byt-
narowi i pani wiceburmistrz Elżbiecie Wró-
bel za przychylne decyzje i dofinansowanie 
prac konserwatorsko-renowacyjnych. 

Dziękujemy także Urzędowi Marszał-
kowskiemu Województwa Podkarpackiego za 
przyznana dotację. 

Pani Krystynie Mastyka, która przygoto-
wywała wnioski i pilotowała wszystkie prace 
dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie. Żadne 
słowa nie wyrażą naszej wdzięczności.

Parafianie z Trzciany

Uśmiechnij się!

października 2015 roku pod hasłem: „Wyży-
wienie Planety. Energia dla Życia”.

Dla zainteresowanych relacje filmowe:
https://www.facebook.com/podkarpackie.

serwissamorzadu/videos?fref=photo
Dzięki zaangażowaniu Urzędu Marszał-

kowskiego, produkty z Podkarpacia zostały 
zaprezentowane podczas targów Biofach 
America & Organic Harvest Festival. 

Z uczestnikami misji spotkał się ambasa-
dor RP w USA p. Ryszard Schnepf oraz konsul 
generalna RP w USA p. Urszula Gacek.

Także w Serbii, mieszkańcy Belgradu mo-
gli skosztować podkarpackich specjałów.  
W samym centrum stolicy, na Trgu Republike, 
odbyło się niecodzienne wydarzenie, które 
miało na celu promocję Polski, w tym Pod-
karpacia czyli „Popołudnie z Polską”. Obecni 

Produkty z Podkarpacia podbijają świat
u dokończenie ze str. 26 

byli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi Polskiej Pani Zofia 
Szalczyk, Ambasador RP w Serbii J.E. Alek-
sander Chećko i zastępca prezydenta miasta 
Belgradu Andrija Mladenović. Przechodnie 
mieli okazję spróbować wyśmienitych pod-
karpackich produktów ekologicznych, zwłasz-
cza dukielskich wędlin i serów z Mszany przy 
wtórze występów zespołów dziecięcych. 

Podczas Dożynek Prezydenckich w Spale, 
miłym momentem dla członków Stowarzysze-
nia była możliwość wręczenia kosza podkar-
packich przysmaków Prezydentowi RP An-
drzejowi Dudzie wraz z marszałkiem Włady-
sław Ortylem.

żródła: www.podkarpackie.pl/ ,www.paiz.
gov.pl/, www.polskaekologia.org

opracował: Kamil Krowicki, 
Stowarzyszenie Polska Ekologia.

- Często proszę męża myśliwego, aby 
na polowanie jeździł rowerem, jest 
to bardzo zdrowo kręcić pedałami 
na świeżym powietrzu.
- I co spełnił twoje życzenia?
- Częściowo, przeniósł moją ma-
szynę do szycia na balkon.

* * *
Spóźniony myśliwy przychodzi na 
przyjęcie weselne
- Czy pan może jest panem młodym?
- Nie ja odpadłem w ćwierćfinale.

* * *
- Zobacz kochany mówi żona do 
męża myśliwego, jak twoja koszula 
zrobiła się śnieżnobiała.
- Tak szczerze mówiąc, wolałem jak 
były na niej emblematy myśliwskie. 

* * *
Myśliwy wraca z polowania i prosi:
- Otwórz drzwi kochana.
- Nie mogę jestem nie ubrana 
- Nie szkodzi, jestem sam 
- Ale ja nie.

* * *
Myśliwy zamawia tort urodzinowy 
dla żony
- Ile wstawić świeczek? – Pyta eks-
pedientka
- 25 jak zwykle.

* * *
Umierający myśliwy mówi do żony
- Tylko obiecaj mi kochana, że nie 
wyjdziesz za tego człowieka, o któ-
rego byłem zazdrosny przez całe 
życie…
- Bądź spokojny mój drogi, obieca-
łem to już innemu.

PS. Serdeczne życzenia  
z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia składa piszący ten artykuł 
dla Całej Redakcji, Radnym, 
Panu Burmistrzowi, a szcze-
gólnie Pani redaktor Naczelnej 
oraz wszystkim czytelnikom.

Fragment ściany wschodniej po renowacjiFragment ściany południowej po renowacji

Srebro i brąz  
dla Browaru Dukla

Marek Zajdel, właściciel Browaru Dukla
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Obraz „Ukrzyżowanie” po konserwacji

Tereściacy - pasjonaci z Podkarpacia
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