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„Kochaj wszystkich, ufaj niewielu. Bądź gotów do walki, 
ale jej nie wszczynaj. Pielęgnuj przyjaźnie.” 

         /Willam Sheakspeare/

Złota myśl:Dziękowali Panu Bogu za ocalenie
X Pielgrzymka do Krzyża Wdzięczności

Postawienie Krzyża 
Wdzięczności 11 sierpnia 2007 
roku w Iwli (Łazy–Kąt), było 
wypełnieniem obietnicy danej 
Panu Bogu przez ocalałych z 
pożogi wojennej mieszkańców 
Iwli, którzy w czasie II wojny 
światowej ukrywali się w oko-
licznych lasach. Wielu ocalo-
nych odeszło na zawsze, ale ich 
potomkowie: synowie i wnuki 
dopełnili danej obietnicy,  
a stało się to z inicjatywy ks. 
Ryszarda Szwasta syna jednego 
z ocalonych, dzisiaj już śp. Sta-
nisława Szwasta.

Rokrocznie odbywające 
się pielgrzymki są podzię-
kowaniem za ocalenie życia, 
są także manifestacją patrio-
tyczną. Każdego bowiem roku 
akcentowane jest ważne wyda-
rzenie mające związek z Iwlą, 
a podkreślające patriotyzm, od-
wagę i zaangażowanie miesz-
kańców Iwli w sprawy swo-
jej Ojczyzny, tej Małej, ale  
w szerszej perspektywie Ojczy-
zny. W tym roku rozpoczęto 
obchody 650. lecia Iwli. Msza 
św. dziękczynna, koncelebro-
wana została odprawiona pod 

przewodnictwem ks. probosz-
cza iwelskiej parafii Józefa Ko-
nieczko. Kazanie wygłosił ks. 
Ryszard Szwast, w którym na-
wiązał do pierwszej sprzed 650 
lat wzmianki o Iwli, o ważnych 
wydarzeniach które miały tu 
miejsce, jak również o tych w 
których uczestniczyli miesz-
kańcy Iwli. Po mszy św. odsło-
nięta została tablica upamięt-
niająca 650 lecie Iwli, ufundo-
wana przez ks. Ryszarda Szwa-
sta, przez: Elżbietę Wróbel wi-
ceburmistrza Dukli, Halinę Cy-
cak sekretarza Gminy Dukla, 
prof. Mieczysława Rybę i Ma-
rię Kalitę mieszkankę Iwli.

W pielgrzymce uczestni-
czyli: mieszkańcy Iwli, wła-
dze gminy: wiceburmistrz Elż-
bieta Wróbel, sekretarz Gminy 
Dukla Halina Cycak, skarb-
nik Gminy Dukla Jolanta Bik, 

parafianie księdza Ryszarda 
z byłych jego parafii, w któ-
rych pracował: Trzebosi, Czar-
nej, Osobnicy i Korczowej, 
strażacy z OSP Iwla z preze-
sem Andrzejem Ukleją, prof. 
dr hab. Mieczysław Ryba, Ma-
rek Galewicz, syn ostatniego 
przed II wojną światowa dy-
rektora szkoły w Iwli, dyrek-
torzy szkół z gminy Dukla, ko-
leżanki i koledzy księdza Ry-
szarda z liceum, a także przy-
jaciele z Polski. Po raz pierw-
szy uczestniczyli górnicy z die-
cezji bielso-żywieckiej. W piel-
grzymce uczestniczył również 
Francuz, ormiańskiego pocho-
dzenia Serge Paloyan, artysta 
muzyk. Pielgrzymka zakoń-
czyła się spotkaniem na pod-
worcu domu ks. Ryszarda. Stat 
crux dum volvitur orbis!

Krystyna Boczar-Różewicz

Wszystkim Dzieciom,
życzymy

aby ich dzieciństwo
było jak najlepsze

i oby trwało jak najdłużej!
Redakcja Dukli.pl

Biwak harcerski  
w Dukli

W dniach od 
30 kwietnia do 1 
maja 2016 roku od-
był się wspólny bi-
wak harcerski 6 DH 
„ISKRA” z Dukli 
oraz 8 DSH „Ven-
tus” im. Szarych 
Szeregów z Kro-
ścienka Wyżnego. 
Dla 6 DH „Iskra” 
był on o tyle wyjąt-
kowym, że był nie 
tylko pierwszym bi-
wakiem drużyny, ale także harcerze z Dukli byli jego organizato-
rami. W sobotę po zakwaterowaniu w schronisku udali się do re-
mizy strażackiej, gdzie poznali pracę strażaków od wewnątrz, mo-
gli przymierzyć umundurowanie, co niektórzy nawet robili przy-
siady z butlą na plecach (gorzko tego żałowali na drugi dzień). Po 
zajęciach udali się na pokazy rycerstwa, gdzie smakowali staropol-
skie jadło. Po południu odbyła się gra miejska, którą przygotowy-
wali harcerze z 6 DH. Podczas gry sprawdzali swoją wiedzę z hi-
storii harcerstwa, ćwiczyli samarytankę i układanie stosów ogni-
skowych, szyfrowali, sprawdzali jak dobrze znają sprawności har-
cerskie, czy też wyznaczali azymut. Po kolacji odbyły się zajęcia 
z nadawania alfabetem morsa. Niedzielę rozpoczęli od mszy św.,  
a następnie udali się do Muzeum Historycznego-Pałac, gdzie do-
wiedzieli się o barwnej historii Dukli oraz o walkach, które roze-
grały się na Przełęczy Dukielskiej. Następnie ruszyli na Wzgó-
rze 534. Po ognisku zeszli do miasteczka, a po chwili odpoczynku 
(dość krótkiej) ruszyli na grę wojenną pt. „Zdobyć wzgórze” odby-
wającą się na Chyczkach, zorganizowaną przez harcerzy starszych 
z 6 DH. Tym razem gra była na czas i zwyciężył patrol z Klakie-
rem, uzyskując 36 min. Biwak zakończył się apelem. Przy okazji 
jeszcze raz wszyscy składamy serdeczne życzenia druhnie Klaudii 
Mercik, która na biwaku obchodziła urodziny !!!! Wszyscy bawili 
się świetnie i mają nadzieję na powtórzenie wspólnego wypadu.

dh. Justyna Zimny-Frużyńska 
drużynowa 6 DH „ISKRA” z Dukli

Złożyli kwiaty na 
grobie rodaka

18 maja br. w Dukli burmistrz Dukli Andrzej Bytnar,  
dyrektor Muzeum Historycznego w Dukli Waldemar Półchło-
pek oraz organizator i animator Prywatnego Muzeum Pod-
karpackich Pól Bitewnych Leszek Wilk spotkali się z gen. Io-
sif Rus, pułk. Eugen Bucoveanu. Delegacja z rumuńskiego Sto-
warzyszenia na Rzecz Propagandy i Historii Lotnictwa (ARPIA) 
zatrzymała się w Dukli, aby uczcić pamięć lotnika sierżanta szta-
bowego Ioana Clopa i złożyć kwiaty na jego grobie, który znaj-
duje się na cmentarzu wojennym w Dukli. Ioan Clop pilotujący 
niemiecki samolot szturmowy, zginął podczas lotu ćwiczebnego 
w lutym 1944 r. w Krościenku Wyżnym. W ubiegłym roku odna-
leziono wrak Junkersa 87 ze szczątkami pilota, który nie wypro-
wadził maszyny z lotu nurkowego i wbił się głęboko w podmo-
kły grunt. Do katastrofy doszło podczas II wojny światowej, gdy 
Rumunia była sojusznikiem III Rzeszy, a rumuńscy lotnicy szko-

lili się na niemieckich 
samolotach. W sierpniu 
1944 roku, wraz z wkro-
czeniem radzieckich od-
działów na teren pań-
stwa, Rumunia przeszła 
na stronę aliantów. 

Stowarzyszenie AR-
PIA rozpowszechnia 
wiedzę o wkładzie Ru-
munii w rozwój lotnic-
twa w Europie, o historii 
i tradycji lotnictwa, jak 
również promuje wize-
runek rumuńskich sił po-
wietrznych oraz nawią-
zuje stosunki dyploma-
tyczne w Europie. Po-
nadto członkowie stowa-
rzyszenia dbają o pamięć 
bohaterów i osób, które były związane z rumuńskim lotnictwem. 

Delegacja została przyjęta przez burmistrza w Urzędzie Miej-
skim w Dukli, Następnego dnia złożono kwiaty na grobie lotnika. 
Wartę honorową na cmentarzu pełnili harcerze z 6 Drużyny Har-
cerskiej ISKRA z Dukli.

Wydarzenie to jest swoistego rodzaju budowaniem mostu po-
między przeszłością a teraźniejszością i przyczynia się do budo-
wania przyjaznych stosunków między narodem rumuńskim i na-
rodem polskim. 

Anna Chłopecka

Przed Muzeum Historycznym-Pałac w Dukli

Delegacja rumuńska złożyła wieniec na grobie 
swojego rodaka
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Jak obradowała Rada miejska  
w Dukli prawie osiemdziesiąt  
lat temu (cz. II)

Z posiedzenia Rady
Sesja Rady Miejskiej w Dukli odbyła się 17 maja 2016 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. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
4. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Dukli za 2015 rok.
5. Informacja z realizacji wniosków i propozycji Komisji Roz-

woju Gospodarczego i Środowiska zawartych w protokole  
z przeglądu dróg gminnych, szkół oraz domów ludowych i bo-
isk sportowych.

6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchwała Nr XXII/140/16 w sprawie określenia trybu postę-
powania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dukla, spo-
sobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom nieza-
liczonym do sektora finansów publicznych i nie działających 
w celu osiągnięcia zysku – głosowało 15 radnych – uchwalę 
podjęto jednomyślnie,

b) uchwała Nr XXII/141/16 w sprawie udzielenia pomocy rze-
czowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Od-
dział w Rzeszowie – głosowało 15 radnych – uchwałę pod-
jęto większością głosów: 14 głosów „za” przy 1 wstrzymu-
jącym się,

c) uchwała Nr XXII/142/16 w sprawie zmian w uchwale wła-
snej dotyczącej udzielenia z budżetu Gminy Dukla w 2016 
roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 
Krośnieńskiemu – głosowało 15 radnych – uchwałę podjęto 
jednomyślnie.

8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
9. Oświadczenia i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

Rada Miejska po wysłuchaniu opinii poszczególnych komisji 
podjęła następujące uchwały:

a) uchwała Nr XXII/140/16 w sprawie określenia trybu postę-
powania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dukla, spo-
sobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom nieza-
liczonym do sektora finansów publicznych i nie działających 
w celu osiągnięcia zysku – głosowało 15 radnych – uchwalę 
podjęto jednomyślnie,

b) uchwała Nr XXII/141/16 w sprawie udzielenia pomocy rze-
czowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Od-
dział w Rzeszowie – głosowało 15 radnych – uchwałę pod-
jęto większością głosów: 14 głosów „za” przy 1 wstrzymu-
jącym się,

c) uchwała Nr XXII/142/16 w sprawie zmian w uchwale wła-

snej dotyczącej udzielenia z budżetu Gminy Dukla w 2016 
roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 
Krośnieńskiemu – głosowało 15 radnych – uchwałę podjęto 
jednomyślnie.

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

Halina Cycak 
Sekretarz Gminy Dukla

Postanowienia ustawy z dnia 23 mar-
ca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju sa-
morządu terytorialnego przewidywały wy-
bór nowych rad gminnych (miejskich),  
w tym też Rady miejskiej w Dukli, co też 
niebawem nastąpiło i od 1935 roku organ 
stanowiący samorządu terytorialnego w 
Dukli mógł zacząć prace na nowych pod-
stawach. 
Rada miejska w Dukli w okresie lat 
1934 - 1939 składała się z 17 członków. 
Przewodniczącym Rady był z urzędu bur-
mistrz - dr medycyny Jan Strycharski, 
wiceburmistrzem natomiast izraelita –  
dr praw Dawid Smulowicz. W skład 
Zarządu miejskiego wchodzili ławnicy: 
Jan Chłap, Bronisław Czarnohorski i Eliasz 
Matzner. Radnymi byli ponadto: Feliks 
Głód, dr Józef Händler, Samuel Horowitz, 
Feliks Kawecki, Mojżesz Kurz, Samuel 
Ritter, Menascha Scherer, Izak Sehuss, 
Szymon Stoff, ks. Antoni Typrowicz, 
Samuel Wellisch i Józef Wojtanowski.
Rada była obowiązana stworzyć taka licz-
bę posad urzędniczych, jaka była niezbęd-
na dla wykonania jej zadań z tym, że obo-
wiązkowo należało utworzyć stanowisko 
sekretarza gminnego (miejskiego). Na to 
stanowisko powoływał Burmistrz na pod-
stawie uchwały Zarządu osobę, która po-
siadała odpowiednie wykształcenie, odby-
ła wymagana praktykę i złożyła egzamin. 
Sekretarz brał udział w obradach Rady  
i Zarządu z głosem doradczym oraz proto-
kołował obrady tych organów. W okresie 
lat 1935-1939 funkcję sekretarza miejskie-

go w Dukli sprawował Salomon Unger, pi-
sząc nazwę organu stanowiącego i kontro-
lnego - „Rada miejska w Dukli”. Z każde-
go posiedzenia Rady miejskiej był spisy-
wany protokół, który powinien zawierać 
datę i miejsce posiedzenia, nazwiska obec-
nych i nieobecnych członków Rady oraz 
nazwiska osób zaproszonych, przebieg po-
siedzenia, wszelkie zgłoszone wnioski, za-
padłe uchwały lub wyniki głosowań, zda-
nia odrębne, oświadczenia oraz przywoła-
nia do porządku. W przypadku nie dojścia 
do skutku posiedzenia Rady wobec braku 
quorum protokół powinien zawierać na-
zwiska obecnych i nieobecnych członków 
Rady. Protokół powinien być sporządzony 
najpóźniej w ciągu dziesięciu dni po posie-
dzeniu Rady i podpisany przez przewodni-
czącego i protokolanta oraz wyłożony do 
przejrzenia przez członków Rady co naj-
mniej na trzy dni przed następnym posie-
dzeniem. Każdy z członków gminy (oby-
wateli) miał prawo przeglądać protokół  
i księgę uchwał Rady miejskiej. 
Rada miejska w Dukli na posiedze-
niu w dniu 15 listopada 1934 r. przyję-
ła Regulamin obrad Rady miejskiej, któ-
ry wszedł w życie nazajutrz. Magistrat du-
kielski zamówił w drukarni Towarzystwa 
Św. Michała Archanioła w Miejscu 
Piastowym wydanie drukiem wspomnia-
nego Regulaminu, a przynajmniej jeden z 
jego egzemplarzy dotrwał do czasów nam 
współczesnych, skąd możemy dowiedzieć 
się o organizacji i funkcjonowaniu Rady 
miejskiej w Dukli. 

Nowy regulamin przewidywał, że Rada po 
wyborze musiała ukonstytuować się, co na-
stępowało w dniu pierwszego prawomoc-
nego jej posiedzenia w składzie umożliwia-
jącym podejmowanie uchwał tj. przy obec-
ności większej niż połowa jej składu ilo-
ści członków i następowało to niezależnie 
od faktu czy przełożony gminy (Burmistrz) 
objął urzędowanie. Do czasu objęcia urzę-
dowania przez nowowybranego przeło-
żonego gminy, Radzie przewodniczył do-
tychczasowy przełożony, który zwoływał 
pierwsze posiedzenie nowej Rady w cią-
gu czternastu dni od wydania przez wła-
ściwą władzę ostatecznej decyzji orzekają-
cej o ważności wyborów. Burmistrz z urzę-
du przewodniczył obradom Rady, a w razie 
jego nieobecności czynił to Wiceburmistrz. 
Posiedzenie rady zwoływał Burmistrz  
w miarę potrzeby, zaś w sprawie uchwa-
lenia budżetu i rozpatrzenia sprawozda-
nia rachunkowego w terminie sztywno 
określonym przez prawo - 1/3 ustawowej 
liczby radnych, a magistrat lub Wydział 
Powiatowy mogli wystąpić z pisemn�ym 
wnioskiem w tej sprawie. We wniosku po-
winny być wskazane sprawy mające być 
przedmiotem obrad. Posiedzenie Rady w 
sprawie przyjęcia budżetu miejskiego po-
winno być zwołane na dwa miesiące przed 
rozpoczęciem nowego roku budżetowego, 
a posiedzenie w sprawie rocznego spra-
wozdania rachunkowego najpóźniej do 
czterech miesięcy po zakończeniu roku 
budżetowego. W razie rozwiązania Rady 
przełożony gminy obowiązany był zwo-
łać Radę w ciągu trzech dni od dnia otrzy-
mania stosownego zarządzenia, w celu 
przyjęcia tego zarządzenia do wiadomo-
ści lub powzięcia uchwały w sprawie pod-
jęcia środków prawnych przeciwko zarzą-
dzeniu i powołaniu w tym celu pełnomoc-
ników. Przewodniczący zwołując posie-
dzenie Rady, zawiadamiał członków Rady  
o tym pisemnie za pokwitowaniem przy-
najmniej na trzy dni przed posiedzeniem  
a w nagłych wypadkach na 24 godziny przed 
posiedzeniem, dołączając do zawiadomień 
odpowiednie materiały. Jednocześnie wy-
syłano zawiadomienie do władzy nadzor-
czej. Opuszczenie bez usprawiedliwie-
nia trzech kolejnych posiedzeń Rady po-
wodowało utratę mandatu członka Rady, 
o czym na doniesienie przewodniczącego 
Rady orzekała władza nadzorcza. W spra-
wie stanowiącej przedmiot obrad Rady,  
w której członek Rady, jego małżonek, 
krewni lub powinowaci pierwszych trzech 
stopni, osoby pozostające pod jego opieką, 
albo zastępca prawny lub mocodawca zain-
teresowany był materialnie, członek Rady 
nie mógł być obecny przy rozważaniu tej 
sprawy i brać udziału w głosowaniu. 

Obradowali strażacy
X Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP w Dukli odbył się w sali Domu Ludowego 
w Iwli 30 kwietnia br. Obrady zjazdu rozpoczęło wprowadzenie 
sztandaru ZO ZOSP i wysłuchanie strażackiego hymnu. Prezes za-
rządu dh Andrzej Ukleja otworzył zjazd oraz powitał wszystkich 
przybyłych delegatów na zjazd oraz zaproszonych gości. Na prze-
wodniczącego Zjazdu wybrano druha Tadeusza Sieniawskiego. 
Po wysłuchaniu sprawozdań zarządu oraz komisji rewizyjnej de-
legaci w głosowaniu jawnym jednomyślnie udzielili absolutorium 
ustępującemu zarządowi. Podczas Zjazdu była okazja do odzna-
czenia Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa - Złotym Medalem 
za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni:

dh Stanisław Bauer
dh Roman Krężałek
dh Andrzej Kusz
dh Bohdan Gocz
Halina Cycak
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali od-

znaczeni:
dh Karol Wójtowicz
dh Szymon Bieniek
dh Jan Polak
Podczas Zjazdu został wybrany nowy Zarząd OG ZOSP 

RP W Dukli. Skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Dukli:

ciąg dalszy na str. 10 u
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Dla prawomocności obrad Rady miejskiej 
w Dukli wymagana była zwykła większość 
ustawowej liczby członków Rady czyli 
obecność przynajmniej 9 członków Rady. 
Podczas wyborów członków Zarządu miej-
skiego, Komisji rewizyjnej, podczas rozpa-
trywania sprawozdań i wniosków komisji 
rewizyjnej lub podejmowania w tym zakre-
sie uchwał, w czasie rozpatrywania wnio-
sków o odnowienie składu Komisji rewi-
zyjnej i odwołania w tym celu jej człon-
ków, niezbędna była obecność przynaj-
mniej 7 radnych. Natomiast dla powzięcia 
uchwał ustanawiających budżet, uchwał 
podlegających zatwierdzeniu władzy nad-
zorczej oraz w sprawie wykluczenia radne-
go za czyn hańbiący, niezbędna była obec-
ność przynajmniej 12 członków Rady (2/3 
ustawowej liczby członków Rady). W ra-
zie stwierdzenia przez przewodniczącego 
Rady braku quorum należało posiedzenie 
Rady zamknąć względnie zarządzić prze-
rwę, jeżeli nieobecność członków Rady 
była tylko chwilowa. W przypadku braku 
quorum niezbędnego do powzięcia uchwał, 

przewodniczący do trzech dni zwoływał 
Radę powtórnie.
Posiedzenia Rady z reguły były jawne, 
zwłaszcza w przypadku obrad nad budże-
tem, rozpatrywania wszelkich sprawoz-
dań finansowo-rachunkowych oraz spra-
wozdań i wniosków Komisji rewizyjnej. 
Dopuszczona była obecność publiczno-
ści na posiedzeniach Rady na miejscach 
specjalnie do tego wyznaczonych. Na za-
rządzenie przewodniczącego Rady obec-
ność publiczności na posiedzeniu mogła 
być uzależniona od posiadania kart wstępu, 
wydawanych przez biuro Zarządu. Tajność 
obrad Rady była przewidziana w przypad-
ku rozwiązania Rady i rozpatrywania za-
rządzenia w tej sprawie w celu przyjęcia 
tego zarządzenia do wiadomości lub po-
wzięcia uchwały w sprawie podjęcia środ-
ków prawnych przeciwko temu zarządze-
niu i powołaniu w tym celu pełnomocni-
ków. Poza tym na wniosek przewodniczą-
cego lub przynajmniej ¼ obecnych człon-
ków, Rada mogła większością 2/3 głosów 
obecnych uchwalić tajność obrad, co nie 
dotyczyło przypadku obrad nad budżetem, 
rozpatrywania wszelkich sprawozdań fi-
nansowo-rachunkowych oraz sprawozdań i 

wniosków komisji rewizyjnej. Uchwała co 
do tajności obrad zapadała po wysłuchaniu 
jednego głosu za tajnością i jednego głosu 
przeciwko tajności. 

1) Porządek obrad układał przewod-
niczący i powinien w pierwszej 
kolejności zawierać:przyjęcie po-
rządku obrad,

2) przyjęcie protokołu poprzednie-
go posiedzenia Rady,

3) komunikat burmistrza o uchwa-
łach magistratu,

4) wolne wnioski, zapytania pod ad-
resem Zarządu i interpelacje. 

Posiedzenie Rady rozpoczynano od 
stwierdzenia przez przewodniczącego 
prawidłowości zwołania posiedzenia, po 
czym następowało stwierdzenie w spra-
wie quorum i komunikat co do usprawie-
dliwienia nieobecności radnych na po-
przednim oraz obecnym posiedzeniu. 
Dalej następowało przyjęcie porządku ob-
rad przez aklamację. Przewodniczący od-
czytywał rozesłany projekt porządku ob-
rad z ewentualnymi uzupełnieniami ma-
gistratu lub zmianami kolejności porząd-
ku obrad. Jeżeli nikt z uprawnionych nie 
zabrał w tej sprawie głosu, porządek ob-

rad uważało się za przyjęty. W przypadku 
proponowanej przez radnych zmiany, gdy 
nikt z obecnych członków Rady nie wy-
raził sprzeciwu i przewodniczący wyraził 
na tą zmianę zgodę, porządek obrad obo-
wiązywał w zmienionej treści. W razie ja-
kiegokolwiek sprzeciwu uprawnionej oso-
by, następowało głosowanie proponowa-
nej zmiany. Przyjęcie protokołu z poprzed-
niego posiedzenia następowało także po-
przez aklamację, gdy przewodniczący za-
pytywał członków Rady, czy nie zgłasza-
ją do niego uwag i poprawek. Poprawki ta-
kie i uwagi zgłaszać mogli jedynie obec-
ni na posiedzeniu, którego protokół był 
przyjmowany. Przewodniczący mógł za-
żądać zgłoszenia poprawek do protokołu 
na piśmie. Członkowie Rady mieli upraw-
nienie stawiania wniosków na piśmie, za-
równo zwykłych jak i nagłych w sprawach 
nie związanych z porządkiem obrad i wy-
jednywania co do nich uchwał Rady. Przy 
czym wnioski nagłe mogli zgłaszać: prze-
wodniczący, magistrat lub grupa członków 
Rady złożona przynajmniej z czterech osób 
(1/4 obecnych na posiedzeniu). Rada decy-
dowała o nagłości sprawy zwykłą więk-
szością głosów obecnych po wysłuchaniu 

jednego głosu za nagłością  
i jednego przeciwko niej. 
Po przyjęciu przez Radę na-
głości wniosku, przystępo-
wano niezwłocznie do roz-
patrzenia sprawy, zapo-
znając się w tym zakresie 
ze stanowiskiem magistra-
tu. Można było na tym sa-
mym posiedzeniu Rady roz-
strzygnąć sprawę, gdy brak 
było sprzeciwu członków 
Zarządu. W przypadku prze-
ciwnym, wniosek odsyła-
no do magistratu z oznaczeniem terminu w 
ciągu którego sprawa miała być przedsta-
wiona Radzie. Wnioski zwykłe, przewod-
niczący komunikował Radzie po wyczer-
paniu porządku obrad, według kolejności 
ich złożenia. Jednocześnie przewodniczą-
cy przedstawiał swoją opinie w tej sprawie; 
za odesłaniem wniosku do magistratu lub 
za odrzuceniem go. W pierwszym przypad-
ku przewodniczący mógł otworzyć dysku-
sję w sprawie lub tego nie robić i udzielić 
głosu wnioskodawcy. Po tym Rada decy-
dowała nad rozpoczęciem dyskusji w spra-
wie wniosku. W każdym razie Rada nie 

mogła podejmować wiążących uchwał bez 
rozpatrzenia danej sprawy przez magistrat, 
za wyjątkiem spraw nagłych i przy bra-
ku sprzeciwu któregokolwiek z członków 
Zarządu. 
Każdy radny po wyczerpaniu porząd-
ku obrad miał prawo zgłaszania inter-
pelacji i żądania od Zarządu wyjaśnień. 
Przewodniczący mógł żądać przedstawie-
nia interpelacji na piśmie. Odpowiedzi na 
interpelacje udzielano na tym samym lub 
na następnym posiedzeniu Rady. Po wysłu-
chaniu przez Radę wyjaśnień przewodni-

Ja tylko chciałabym nią być…
Z Agnieszką Lis rozmawiają blogerki Claudia Sobańska i Grażyna Wróbel 

Agnieszka Lis: Skompliko-
wane (śmiech). Pomysły, a po-
tem emocje, przychodziły z róż-
nych stron. Przede wszystkim, 
przez kilkanaście lat pracowa-
łam w korporacjach. Wielkich 
firmach, w których człowie-
kowi wmawia się, że jest szczę-
śliwy w złotej klatce. To bar-
dzo twardy świat. Bezduszny  
i pozbawiony emocji. Liczy 
się tylko finansowy wynik i to 
w każdym miesiącu, kwartale, 
półroczu liczony od zera. Ła-
two się tym zachłysnąć. Pod-
szewka jest jednak szorstka. 
To jest także świat, w którym 
nie liczy się człowiek. Faj-
nie jest zarabiać duże pienią-
dze, jeździć dobrym samocho-
dem i latać po świecie za fir-
mowe pieniądze. Ale to nie jest 
życie… przynajmniej dla mnie 
nie było. Korporacyjne relacje 
międzyludzkie i chęć ich zgrub-
nego opisania to był pierwszy 
impuls do tej książki. One są 
tam prawdziwe, chociaż bar-
dzo złagodzone. Jedna z czytel-
niczek, młoda dziewczyna, po-
wiedziała mi kiedyś, że faceci 

się tak nie zachowują. Tak jak 
Robert, mąż głównej bohaterki. 
A guzik prawda, zachowują 
się! Dokładnie tak i jeszcze go-
rzej. To, czy dobrze to opisa-
łam, to inna sprawa, ale zacho-
wania są wzorowane na praw-
dziwych, podpatrzonych zda-
rzeniach, chociaż nie przedsta-
wiają żadnej konkretnej, znanej 
mi postaci. 
Drugim impulsem, bardzo zna-
czącym, było spotkanie z pewną 
znajomą. Rozmowa dotyczyła 
spraw zawodowych i kiedy 
skończyłyśmy je załatwiać, za-
proponowałam kawę. Na to 
owa znajoma odpowiedziała, 
że śpieszy się do przyjaciółki, 
która jest w ósmym miesiącu 
ciąży i właśnie dowiedziała 
się, że jej dziecko cierpi na ze-
spół Edwardsa. Nie miałam po-
jęcia, co to jest. Zaczęłam szu-
kać, zamierałam z przerażenia, 
gdy docierały do mnie kolejne 
informacje. 
W tej powieści wróciłam także 
do czasów mojej młodości – w 
tym sensie, że wykorzystałam 
znajomość Pomorza Środko-

wego, Koszalin, Mielno, Sarbi-
nowo – to moje strony. Dzięki 
temu oszczędziłam sobie tak 
zwanego „researchu”, czyli do-
kładnego sprawdzenia realiów 
okolicy. To było dla mnie uła-
twienie.

Blogerki: Uczy Pani muzyki, 
gry na fortepianie, prowadzi 
Pani zajęcia „uczytelniające” 
dla dzieci, warsztaty kreatyw-
nego pisania i szkolenia pi-
sarskie, pisze książki. Jak 
Pani znajduje czas dla dzieci, 
męża, rodziny i znajomych? 

Agnieszka Lis: Tego nie wiem. 
Samo wychodzi. Myślę, że po 
prostu jestem dobrze zorgani-
zowana. Nie oglądam telewi-
zji. Nie spędzam czasu na tak 
zwanych small – talks, cho-
ciaż czasami to chyba nie do-
brze, bo cierpią na tym relacje 
z ludźmi. Szkoła muzyczna uczy 
dyscypliny i ta dyscyplina zo-
stała mi w dorosłym życiu. Cóż, 
ponad dwadzieścia lat uczenia 
się muzyki zostawia ślad. Ko-
nieczność codziennego ćwicze-
nia hartuje - święta czy złe sa-
mopoczucie, ćwiczyć trzeba za-

Agnieszka Lis

wsze. Więc ćwiczyłam. A teraz 
nie zastanawiam się, jak coś 
zrobić, tylko to robię. I to chyba 
jest dobre. W każdym razie eko-
nomiczne z punktu widzenia 
wykorzystania czasu. 

Blogerki: Wiemy już, że bę-
dzie Pani na Targach Książki 
w Warszawie w maju, a czy 
planuje pani być na Krakow-
skich Targach Książki w paź-
dzierniku? 

Agnieszka Lis: Obawiam się, 
że to się nie uda. We wrześniu 
jest Festiwal Literatury Kobie-
cej w Siedlcach, tam się wybie-
ram. A poza tym to już będzie 
rok szkolny i wyjazdy nie są 
dla mnie wtedy łatwe. Nie tylko 
ja się uczyłam muzyki z pasją. 
Dzisiaj dzieci też to robią i mnie 
też sprawia radość ich uczenie. 
Więc nie chcę ich zostawiać w 
ciągu roku szkolnego, a w każ-
dym razie staram się robić to 
jak najrzadziej.

Blogerki: Jakie to uczu-
cie, kiedy widzi Pani, że 
mnóstwo czytelników do-
cenia Pani twórczość,  

Agnieszka Lis
Pisarka, felietonistka, nauczyciel muzyki. Z wykształcenia pianistka 

i dziennikarka. 
Wydała trzy powieści: „Jutro będzie normalnie”, „Samotność we 

dwoje” oraz „Pozytywka”. Jest autorką cyklu bajek dla dzieci, które wy-
grały ogólnopolski konkurs „Na Dobrą Powieść”. Systematycznie czyta te 
bajki dzieciom w zaprzyjaźnionym przedszkolu. Jest laureatką konkursu li-
terackiego na najlepsze kobiece opowiadanie erotyczne. Nagrodzone opo-
wiadanie „Płomień cedru” zostało wydane z antologii „Rozkoszne”. Na-
pisała także zbeletryzowaną historię muzyki dla dzieci. Jej teksty ukazały 
się w kilku antologiach wydanych przez Stowarzyszenie Autorów Polskich. 
Fragment jej powieści został wykorzystany przez autorów poradnika pisar-
skiego „Po bandzie, czyli jak napisać potencjalny bestseller”. 

Przez blisko dziesięć lat współpracowała stale z miesięcznikiem mu-
zycznym Hi-Fi i Muzyka. Pisała także dla innych branżowych czasopism 
muzycznych (STUDIO, KLASYKA). W sumie ukazała się na łamach tych 
czasopism ponad setka recenzji, artykułów i felietonów jej autorstwa. 
Współpracuje także z biznesowym kwartalnikiem „MARKETER +”.

Lubi pracę z dziećmi, zarówno zajęcia muzyczne jak i „uczytelnia-
jące”. Mieszka pod Warszawą, gdzie próbuje odnaleźć równowagę i har-
monię w pędzie życia. W czym znacząco pomaga jej pisanie, nie tylko 
książek. 

Jest członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich
Blogerki: Napisała Pani piękną powieść „Pozytywka”. 
Jakie były Pani odczucia podczas jej tworzenia?
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czącego, jeżeli Rada uznała to za potrzeb-
ne, prowadzono dyskusję w tej sprawie. 
Podobnie jak obecnie, przed rozpatrzeniem 
przez Radę sprawy sprawozdań z wykona-
nia budżetu, nie wyłączając zatwierdzenia 
rocznych zamknięć rachunkowych i bilan-
sów, konieczna była opinia Komisji rewi-
zyjnej. Zażalenia członków gminy na czyn-
ności burmistrza, zgłoszone do Rady, prze-
wodniczący przekazywał Komisji rewizyj-
nej do dyskusji. Rada mogła przekazywać 
do rozpatrzenia w zastępstwie poszczegól-
ne sprawy wymagające jej uchwały, spe-
cjalnym komisjom składających się wy-
łącznie z radnych, co nie dotyczyło spraw 
w których wymagane było kwalifikowa-
ne quorum. Posiedzenia komisji Rady, z 
wyjątkiem Komisji rewizyjnej, zwoływał  
i przewodniczył na nich burmistrz lub wy-
znaczony przez niego członek Zarządu 
miejskiego. 
Członkowie Rady chcący wypowiedzieć 
się w sprawie będącej przedmiotem ob-
rad, obowiązani byli uprzednio zapisać się 
do głosu. Z żądaniem głosu należało zwra-

cać się ustnie lub pisemnie do protoko-
lanta, względnie innej osoby wyznaczo-
nej przez przewodniczącego do prowadze-
nia listy mówców. Zapisani do głosu mogli 
zamieniać kolejność swoich przemówień. 
Gdy mówca był nieobecny, gdy przyszła 
jego kolej, wówczas tracił głos lecz mógł 
zapisać się ponownie, o ile lista mów-
ców w danej sprawie nie została zamknię-
ta. W sprawach formalnych przewodniczą-
cy udzielał głosu z reguły w przerwie po-
między przemówieniami. Do spraw for-
malnych zaliczano m.in.: zmianę porządku 
obrad, zamknięcie listy mówców, przerwa-
nia dyskusji lub ograniczenia czasu trwa-
nia przemówień, odroczenia dyskusji, ode-
słania sprawy do komisji, prowadzenia ob-
rad, sposobu głosowania, przyjęcia wnio-
sków bez dyskusji (en bloc), stwierdzenia 
quorum. W dyskusjach dotyczących spraw 
formalnych mogły być tylko dwa prze-
mówienia: jedno „za” i jedno „przeciw”. 
Bez dyskusji głosowano sprawy wniosku  
o ograniczenie czasu trwania przemówień, 
o zamknięcie listy mówców lub o przerwa-
nie dyskusji, po uprzednim odczytaniu li-
sty osób zapisanych do głosu przed zgło-
szeniem wniosku. W sprawach osobistych 

oraz w sprawach dotyczących oświadczeń, 
dyskusja była niedopuszczalna. Mówca w 
danej sprawie mógł przemawiać dwa razy. 
Drugie przemówienie nie mogło trwać 
dłużej niż trzy minuty. Przewodniczący 
Rady i upoważnieni przez niego członko-
wie Zarządu mogli zabierać glos w każ-
dym czasie dla udzielenia wyjaśnień lub 
przedstawienia informacji w omawianej 
sprawie. Przewodniczący miał obowią-
zek udzielić głosu przedstawicielowi wła-
dzy nadzorczej obecnemu na posiedzeniu 
na każde jego żądanie. Mówcy przemawia-
li z pamięci stojąc z tym, że przewodni-
czący mógł zezwolić przemawiać siedząco  
i wolno było odczytywać jedynie sprawoz-
dania, wyciągi cyfrowe, cytaty, wnioski  
i oświadczenia.
Przewodniczący mógł wezwać mów-
cę, aby nie odbiegał od tematu oraz mógł 
go przywołać do porządku, gdy nie zwa-
żał on na czynione mu uwagi lub pozwa-
lał sobie na niewłaściwości. Dwukrotne 
w ciągu jednego przemówienia przywoła-
nie do porządku było zaznaczane w pro-
tokole, a po trzykrotnym przywołaniu od-
bierano zazwyczaj głos. Od decyzji prze-
wodniczącego mówca mógł odwołać się 

do Rady. Pomimo dwukrotnego w ciągu 
tego samego posiedzenia Rady przywoła-
nia do porządku, jeżeli radny nadal zakłó-
cał porządek obrad, Rada mogła na wnio-
sek przewodniczącego usunąć go na jedno 
do trzech posiedzeń. Stosowna uchwała 
była podejmowana bez dyskusji większo-
ścią 2/3 głosów obecnych uprawnionych 
członków Rady. Rada mogła także zasto-
sować najwyższą karę przewidzianą dla 
swych członków i wykluczyć radnego ze 
swego grona uchwałą powziętą większo-
ścią 2/3 głosów i w obecności co najmniej 
2/3 ustawowej liczy członków na wniosek 
powołanej komisji.
Uchwały Rady zapadały z reguły zwy-
kłą większością głosów chyba, że prze-
pis szczególny stanowił inaczej. Zwykła 
większość głosów oznaczała głosy więcej 
niż połowy obecnych członków Rady od-
dane za wnioskiem. Uchwały podejmowa-
ne przy kwalifikowanym quorum wymaga-
ły większości 2/3 głosów obecnych człon-
ków Rady. Do liczby obecnych nie wlicza-
no członków rady nie mogących zgodnie 
z obowiązującymi przepisami brać udzia-
łu w głosowaniu. W razie równości głosów 
wniosek upadał – tak stanowił Regulamin 

u dokończenie ze str. 7 

Jak obradowała Rada Miejska w Dukli Rady miejskiej w Dukli. Wstrzymujących 
się od głosowania uważano za głosujących 
za wnioskiem. Przy głosowaniu tajnym, 
kartki puste lub głosy nieoddanie liczo-
ne były jako głosy „za” wnioskiem. Kartki 
do takiego głosowania dostarczał przewod-
niczący Rady i mogły one zawierać jedy-
nie słowa „tak” lub „nie”. Zdarzały się też 
przypadki przewidziane prawem głosowa-
nia imiennego, które polegało na wywoła-
niu kolejno nazwisk członków Rady i pro-
tokołowania ich odpowiedzi. W razie po-
stawienia przed rozpoczęciem głosowa-
nia wniosków, o zarządzenie głosowania 
tajnego lub imiennego, musiało być w tej 
sprawie przeprowadzone formalne gło-
sowanie tajne. Wynik głosowania jawne-
go i imiennego stwierdzał przewodniczą-
cy. Wynik głosowania tajnego stwierdzał 
przewodniczący przy udziale dwóch rad-
nych zaproszonych do komisji skrutacyj-
nej. Wyniki głosowania ogłaszał przewod-
niczący. Reasumpcja (rewizja) uchwały 
Rady powziętej na danym posiedzeniu mo-
gła nastąpić na żądanie ¼ członków Rady 
i mogła zaistnieć w przypadku większości 
2/3 głosów. Członek Rady nie godzący się  
z podjętą uchwałą miał prawo zaznaczenia 

w protokole swego odrębnego zdania (vo-
tum separatum). Przewodniczący mógł za-
żądać złożenia zdania odrębnego na piśmie. 
Uchwały Rady miejskiej w Dukli dotyczą-
ce danin komunalnych powinny być poda-
wane do publicznej wiadomości przez wy-
wieszenie na tablicy ogłoszeń najpóźniej w 
ciągu siedmiu dni od ich podjęcia oraz do-
starczone władzy nadzorczej z odpowied-
nimi załącznikami. Nieważne były uchwa-
ły Rady powzięte z naruszeniem istot-
nych wymagań formalnych albo sprzeczne  
z obowiązującym prawem. W takich przy-
padkach burmistrz obowiązany był zawie-
sić i przesłać te uchwały bezzwłocznie wła-
dzy nadzorczej, która orzekała o ich waż-
ności. Uchwały Rady, których wykona-
nie Zarząd z urzędu lub na wezwanie wła-
dzy nadzorczej wstrzymał w ciągu czter-
nastu dni jako niewykonalne lub sprzecz-
ne z interesem miasta, powinny być wnie-
sione pod obrady Rady miejskiej w Dukli 
na najbliższym posiedzeniu. Tego rodzaju 
uchwały uważane były za ostateczne, je-
żeli zostały przyjęte ponownie przez Radę 
większością 2/3 głosów. 

Janusz Kubit

tym bardziej, że została Pani 
ogłoszona Autorką Lutego 
na portalu Książka zamiast 
Kwiatka ? 

Agnieszka Lis: Nie do opisa-
nia. To jest po prostu czysta ra-
dość. Uwielbiam kontakt z Czy-
telnikami. Lubię z nimi rozma-
wiać, dyskutować. Bawić się 
słowem. Czasem na spotka-
niach autorskich uprawiamy 
różne zabawy literackie. Chyba 
wszystkim i Czytelnikom, i mnie 
sprawiają przyjemność. 

Blogerki: Każdy w swoim ży-
ciu (zazwyczaj w dzieciństwie) 
miał swoją pozytywkę, czy to 
w postaci grającego misia, 
czy też grającego pudełeczka. 
A czy Pani również towarzy-
szyła jakaś pozytywka? 

Agnieszka Lis: Ja najcieplej 
wspominam pozytywkę, którą 
kupiłam mojemu starszemu sy-
nowi. To był taki miś – pajacyk 
na szmacianym księżycu. Na-
zywaliśmy go w domu Małym 

Claudia Sobańska - młoda, początkująca blogerka książkowa. Zaczęła od czytania książek, po-
tem wpadła na pomysł by założyć Fanpage, dzięki temu realizuje swoje marzenia: rozmowy z ulu-
bionymi autorami i nie tylko. Dzięki współpracy z Grażyną Wróbel z Czytaninki ma możliwość 
przeprowadzania wywiadów z autorami książek.

Zaprasza na Zaczytaną na facebooku na swój fanpage  
https://www.facebook.com/zaczytanaksiazkocholiczka/

Grażyna Wróbel - od urodzenia miłośniczka zwierząt, zwłaszcza koni. Miłością do czytania 
książek zaraziła się od swojej mamy i tak od kilku lat czyta w każdej wolnej chwili. Postanowiła 
założyć bloga (listopad 2015) książkowego, by móc się dzielić swoimi odczuciami z innymi czy-
telnikami. Dziś każdą wolną chwilę poświęca na przeczytanie chociażby 20 stron. Podjęła współ-
pracę wspólnie z Claudią Sobańską z Zaczytanej i wspólnie przeprowadzają wywiady z pisarzami. 

Zaprasza na swój blog  
http://czytaninka.blogspot.com oraz na mój fanpage https://www.facebook.com/czytaninka/

Księciem, właściwie nie wiem 
dlaczego. W każdym razie grał 
Kołysankę Brahmsa, którą mój 
tata śpiewał mi w dzieciństwie 
i ja śpiewałam ją moim dzie-
ciom, szczególnie młodszemu 
synkowi. Większość niemow-
lęcych zabawek pooddawałam 
ludziom, którym były jeszcze 
potrzebne. Ta pozytywka zo-
stała u nas w domu. 

Blogerki: Każdy z nas ma 
swojego ulubionego autora,  
a Pani jakiego lubi najbar-
dziej? A może kilku?

Agnieszka Lis: Oj, nie mogę na 
takie pytanie konkretnie odpo-
wiedzieć. Czytam bardzo dużo. 
I to bardzo różnej literatury.  
I tak zwanej głównonurtowej, 
i popularnej. Uciekam może 
tylko od typowego romansu  
i fantastyki, nie bardzo mnie 
te klimaty „kręcą”. Jeśli jed-
nak to pytanie miałoby być szu-
kaniem jakiegoś drogowskazu 
„co czytać” to zawsze będę po-

lecać pisarzy – klasyków. Z ja-
kiegoś powodu tymi klasykami 
się stali. I jeśli ktoś mi mówi, że 
opisy u Orzeszkowej są nudne, 
to polecam jej nowele. Albo do-
kładniejszą lekturę Gombrowi-
cza. Może niekoniecznie okle-
pane Ferdydurke, ale na przy-
kład „Opętanych”, do napisa-
nia których Gombrowicz przy-
znał się dopiero trzydzieści lat 
po ich napisaniu. To właści-
wie kryminał, z elementami ro-
mansu i powieści grozy. Poza 
tym zachęcam do śledzenia list 
nominowanych do różnych na-
gród. Osobiście nie wszystkie 
książki „wygrane” lubię, ale 
staram się czytać i wiem, że na 
pewno warto je czytać.

Blogerki: Czy jako małe 
dziecko chciała Pani zostać 
pisarką, a może kimś innym? 

Agnieszka Lis: Chciałam zo-
stać baletnicą! Potem mi prze-
szło. Długo, długo, bardzo 
długo za to nie przechodziła 
mi chęć zostania pianistką.  
I z punktu widzenia formalnego 

– pianistką zostałam. Mam dy-
plom ukończenia Akademii 
Muzycznej z tytułem magistra 
sztuki – tak to się dokładnie na-
zywa. A czy ja jestem w ogóle 
pisarką? Ja tylko chciałabym 
nią być…

Blogerki: Z tego co słyszałam 
wielu pisarzy najpierw pisało 
do szuflad. Jak to wyglądało w 
Pani przypadku? Uważa Pani, 
że należy swoje ukryte talenty 
chować do szuflady, czy może 
od razu rzucać na głęboką 
wodę? 

Agnieszka Lis: Myślę, że nie 
ma nic złego w pisaniu do szu-
flady. Nie wszystko, co napi-
szemy, nadaje się do pokaza-
nia światu. Pierwsze próby pi-
sarskie najczęściej bywają nie-
poradne. Mierzymy się z sze-
roko rozumianym warsztatem 
i z samym sobą. Czymś innym 
jest napisanie wiersza, gdzie 
cyzeluje się każde słowo, aż do 
pojedynczej sylaby, czym in-
nym napisanie noweli czy opo-
wiadania, a jeszcze czymś in-
nym powieści. Trzeba wszyst-

kiego spróbować, określić swój 
język i siebie, spróbować róż-
nych form i środków, aby zro-
zumieć, którą drogą powinni-
śmy iść. A czasami nigdy nie 
udaje się drogi znaleźć. Rzu-
cać się na głęboką wodę? Prze-
kornie powiem - tak. I sugeruję, 
aby zrobić to po wielu różnych 
próbach. 

Blogerki: „Pozytywka” miała 
premierę 13 stycznia br. Lu-
dzie często mówią, że liczba 
13 jest liczbą pechową. Jaki 
stosunek ma Pani do tej 
liczby? Czy nie obawiała się 
Pani może, że to zła data na 
wydanie książki? A może, 
wręcz odwrotnie i dla Pani to 
szczęśliwa liczba? 

Agnieszka Lis: Ależ skąd. Lu-
bię trzynastkę. W ogóle nie je-
stem przesądna, ale jeśli już  
w tę stronę kierujemy roz-
mowę – to trzynastkę uważam 
za szczęśliwą liczbę. A w pią-
tek trzynastego to już wszystko 
musi się udać!
Czyli może jestem przesądna, 
tylko przekornie? 

Blogerki: Czy miejsce, gdzie 

Pani obecnie mieszka, może 
Pani nazwać „swoim” miej-
scem na ziemi? 

Agnieszka Lis: Tak! Lubię swój 
dom, ogród i w ogóle to miej-
sce. I przede wszystkim lubię 
ludzi, z którymi przebywam. 
Moja rodzina to mój azyl. No  
i jeszcze moją pracę lubię… Je-
stem chyba trochę z poprzed-
niego stulecia. Albo w ogóle z 
dziewiętnastego wieku. Arsze-
nik i koronki. Tradycyjne war-
tości – tak. Tylko, że nie potra-
fiłabym zrezygnować z wolno-
ści, którą daje współczesność. 
Dziwna mieszanka we mnie 
tkwi i czasami dręczy odrobinę 

Blogerki: Czy często odwiedza 
Pani swoje strony rodzinne - 
Koszalin? 

Agnieszka Lis: Staram się być 
tam raz w roku. Czasem nie 
wychodzi. Ale tęsknię za mo-
rzem i moimi rodzinnymi stro-
nami. Największa przyjemność 
– iść pustą plażą na wieloki-
lometrowy spacer. To możliwe 
nad Bałtykiem na przykład we 
wrześniu, kiedy nie ma już tury-
stów, a jest jeszcze dość ciepło  
i często pięknie. Bardzo pięk-
nie. Chciałabym kiedyś wrócić 
nad morze na dużej. 

Blogerki: Wygrała Pani kon-
kurs na dobrą powieść ogło-

szoną przez Wydawnictwo 
Drzewo Laurowe oraz na naj-
lepsze kobiece opowiadanie 
erotyczne ogłoszone przez 
Wydawnictwo Replika. Jak to 
się stało, że w ogóle wzięła 
Pani udział w tych konkur-
sach? Czy ktoś Panią do tego 
nakłaniał, a może sama Pani 
wyszła z taką inicjatywą? Jak 
dziś wspomina Pani swój 
udział w tych konkursach? 

Agnieszka Lis: Do konkursu na 
najlepsze kobiece opowiadanie 
erotyczne namówiła mnie na-
uczycielka pisania. Zanim się 
odważyłam coś wydać, szuka-
łam potwierdzenia, że moje pi-
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sanie jest coś warte… bo wcale nie byłam tego pewna. I pewnie 
nigdy do końca nie będę. I oby, bo takie zarozumialstwo nigdy nie 
jest dobre. W każdym razie, nauczycielka pisania po zajęciach ka-
zała mi zostać, wręczyła regulamin konkursu na opowiadanie ero-
tyczne i kazała napisać. Przeczytałam regulamin... i roześmia-
łam się. Termin nadsyłania prac upływał za tydzień, a ja nawet 
nie miałam pomysłu. A ona powiedziała – masz napisać. I wyszła. 
Przez trzy dni chodziłam zła. Jak osa. Wściekałam się, że prze-
cież nie napiszę, że nie umiem i w ogóle nie. Trzeciej nocy przy-
śniło mi się pierwsze zdanie. Rano usiadłam do komputera i przez 
dwa dni napisałam około sześćdziesięciu tysięcy znaków. Kolej-
nego dnia poprawiałam, jeszcze następnego wysłałam. Z drugim 
konkursem było trochę inaczej. Szukałam pomysłu na wydanie ba-
jek dla dzieci, które napisałam dla swojego syna. Napisane bajki 
wysłałam .. i wygrały konkurs. To bardzo budujące doświadcze-
nie, każdemu tego życzę. Życzę wszystkim Czytelnikom, aby od-
ważnie podchodzili do świata. Warto próbować, warto ryzykować. 
Warto szukać swojej drogi. Bo jakże inaczej mielibyśmy dojść do 
tego jednego, właściwego dla nas miejsca? Znalezienia którego 
wszystkim życzę!

Blogerki: Serdecznie Pani Agnieszce dziękujemy za wywiad.

Prezes – dh Andrzej Ukleja
I Wiceprezes – dh Stanisław Bauer
II Wiceprezes – dh Jarosław Gniady
Komendant Gminny – dh Wiktor Madej
Sekretarz – Zenon Dudzik
Skarbnik – dh Karol Wójtowicz
Członek Prezydium – Halina Cycak
Członek Prezydium – dh Andrzej Kusz
Członek Prezydium – dh Tadeusz Wierdak
Członek zarządu – dh Jakub Sporniak
Członek zarządu – dh Andrzej Uliasz
Członek zarządu – dh Damian Madej
Członek zarządu – dh Maciej Jankowski
Członek zarządu – dh Michał Hryneńko
Członek zarządu – dh Roman Krężałek
Członek zarządu – dh Rafał Jakubik
Członek zarządu – dh Dariusz Dyrcz
Członek zarządu – dh Tomasz Jaworski
Członek zarządu – dh Damian Ukleja
Członek zarządu – dh Marcin Orlof
Członek zarządu – dh Michał Zając
Członek zarządu – dh Jan Polak
Członek zarządu – dh Stefan Pilip
Członek zarządu – dh Bolesław Mormol
Członek zarządu – Witold Puz
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – dh Kazimierz Fornal
Z-ca Przewodniczącego – dh Szymon Bieniek
Sekretarz – dh Justyna Wierdak

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Krośnie:

Dh Andrzej Ukleja
Dh Wiktor Madej
Dh Stanisław Bauer
Dh Jarosław Gniady

tekst i fot. /zed/
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Ja tylko chciałabym nią być…

Angielski z rodowitą 
mieszkanką 
Wysp Brytyjskich

Na zaproszenie nauczycieli języka angielskiego Sławomira 
Chłopeckiego oraz Agnieszki Karwacz, 24 maja br. Zespół Szkół 
nr 2 w Dukli odwiedziła pani Janina Warren. 

Wspólne zdjęcie gościa, nauczycieli i uczniów z klasy językowej w dukielskim 
gimnazjum

u dokończenie ze str. 4 
Obradowali strażacy

Kiedyś twórca stron inter-
netowych dla brytyjskiej te-
lewizji BBC, teraz właści-
cielka prywatnej firmy tej sa-
mej branży w centrum Lon-
dynu. Pani Janina, której matka 
jest Polką, została właścicielką 
domu w pobliskiej Jasionce. 
Jak powiedziała dokonując wy-
boru miejsca zakupu domu kie-
rowała się pięknem i spoko-
jem naszych terenów, jak rów-
nież życzliwością mieszkań-
ców. Korzystając z pomocy In-
formacji Turystycznej w Dukli 
nawiązaliśmy kontakt i zaprosi-
liśmy do wzięcia udziału w lek-
cji konwersacyjnej rodowitego 
mieszkańca Wysp Brytyjskich, 
na które z radością uzyskaliśmy 
pozytywną odpowiedź. Utwo-
rzona w gimnazjum w tym 
roku szkolnym klasa językowa, 
nawiązując do założeń reali-
zowanej innowacji pedago-
gicznej, miała okazję usłyszeć,  
a przede wszystkim sprawdzić 
swój poziom zaawansowania w 
posługiwaniu się żywym języ-
kiem angielskim. Podczas za-
jęć uczniowie prowadzili dys-
kusję na temat życia codzien-
nego w Wielkiej Brytanii, za-
dawali wiele pytań, tym samym 
poszerzyli swoją, jakże istotną 

w przyswajaniu języka obcego, 
wiedzę na temat kultury i oby-
czajów. Lekcja, dzięki bardzo 
otwartej i przyjaznej osobowo-
ści gościa przebiegła w bardzo 
sympatycznej i luźnej atmos-
ferze.

Zastanawiające i ciekawe 
jest to, że ciche i spokojne te-
reny Beskidu Niskiego są atrak-
cyjnym miejscem dla miesz-
kańców ogromnego Londynu. 
Może to prognoza na przy-
szłość, kiedy coraz więcej osób 
wśród nas będzie chętnych do 
rozmowy w języku obcym. 
Wyżej opisane zajęcia niewąt-
pliwie przyczyniły się do wzro-
stu motywacji uczniów do na-
uki języka i tym samym lekcja 
spełniła swój cel. Pani Janina 
zachwycona ciepłym przyję-
ciem ze strony uczniów, za-
pewniła nas, że to na pewno nie 
było jej ostatnie spotkanie w 
murach naszej szkoły. Wyraziła 
chęć, by podobne lekcje prze-
prowadzić w klasach liceum  
i powstającego technikum.

Sławomir Chłopecki 
Agnieszka Karwacz 

nauczyciele języka an-
gielskiego

fot. [archiwum ZS nr 2]



str. 12  nr 6/2016 nr 302  str. 13  

„Tereściacy” atrakcją gminy Dukla

Obchody Jubileuszu 1050. lecia Chrztu Polski

„Tereściacy” atrakcją 
gminy Dukla

W dniach 13-15 maja 2016 
roku gmina Dukla uczestni-
czyła w targach turystyki week-
endowej „Atrakcje Regionów”  
w Chorzowie, które odbywały 
się na terenie Parku Śląskiego 
(Wojewódzki Park Kultury  
i Wypoczynku).Wspólnie z pra-
cownikami gminy nasz region 
promowali: Zespół „Tereściacy” 
z Mszany i Zawadki Rymanow-
skiej i pani sołtys Mszany Ewa 
Kaczmarska –Więckowska.  

W targach wzięły udział gminy, 
urzędy marszałkowskie, stowa-
rzyszenia i przedsiębiorcy zaj-
mujący się branżą turystycz-
no-gastronomiczną. W ciągu 
trzech dni przez nasze stoisko 
przewinęło się tysiące miesz-
kańców Śląska. Największym 
zainteresowaniem cieszyły się 
szlaki turystyczne, szczególnie 
ścieżki rowerowe, dziedzictwo 
kulturowe, szczególnie kultura 
łemkowska, którą na żywo re-

Obchody Jubileuszu  
1050. lecia Chrztu Polski 

W roku 966 Mieszko I przyjął chrzest święty, wprowadzając tym swój 
naród w świat kultury łacińskiej i uczynił nas obywatelami wspólnoty lu-
dów chrześcijańskich. 1050 lat historii państwa i Kościoła na naszych 
ziemiach to wielkie dziedzictwo, które chcemy na nowo odkrywać i roz-
wijać. W dniach 29-30 kwietnia 2016 roku obchodzono w gminie Dukla 
Jubileusz 1050. lecia Chrztu Polski. 

Uroczystości rozpoczęły się 29 
kwietnia mszą św. o godz. 19.00 w 
kościele pw. św. Marii Magdaleny, 
po której odbyła się Jubileuszowa 
Droga Krzyżowa ulicami Dukli do 
postawionego na Chyczkach krzyża 
wdzięczności za dar wiary chrze-
ścijańskiej. Stacje drogi Krzyżowej 
czytali przedstawiciele różnych śro-
dowisk zawodowych. Następnego 
dnia odprawiona została, również 
w kościele farnym msza św. połą-
czona z odnowieniem przyrzeczeń 
chrzcielnych, poprzez podejście do 
chrzcielnicy obok ołtarza i uczynie-
nie znaku krzyża wodą chrzcielną. 
Podczas mszy św. okolicznościowe 
kazanie wygłosił ks. proboszcz Sta-
nisław Siuzdak. Po jej zakończeniu 
zainteresowani uczestniczyli w bar-
dzo ciekawych wykładach popu-
larno-naukowych. Andrzej Szwast 
- nauczyciel języka polskiego ana-
lizował obraz Jana Matejki „Za-
prowadzenie chrześcijaństwa R.P. 
965”, Stanisław Kalita - nauczyciel 
historii w ZS nr 1 i ZS nr 2 przed-
stawił referat nt. „Znaczenie chrztu 
Polski i rozwój chrześcijaństwa na 
ziemi dukielskiej”, a Jerzy Moż-

dżan autor książki „Prasłowianie, 
Słowianie, Polscy” wygłosił re-
ferat pt. „Polska Słowian i pierw-
sze lata chrześcijaństwa”. Po wy-
kładach burmistrz Dukli zaprosił 
mieszkańców na biesiadę przy sta-
ropolskim stole, która odbyła się w 
rynku. Odbyła się tam również in-
scenizacja historyczna „W czasach 
księcia Mieszka, plemion i wój-
tów” w wykonaniu Pracowni Re-
konstrukcji Historycznych SCU-
TUM i Bractwa Rycerzy Ziemi 
Sanockiej i inscenizacja zwycza-
jów i obrzędów ludowych wy-
wodzących się z chrześcijańskiej 
wiary w wykonaniu Zespołu Ob-
rzędowo-Śpiewaczego „Szarot-
ka-Duklanie”. Uroczystości za-
kończyły się biegiem na 1050 m  
w parku przypałacowym, w róż-
nych kategoriach wiekowych. 
Wręczenie medali zwycięzcom za-
kończyło uroczystości.

Organizatorami obchodów byli: 
gmina Dukla, Ośrodek Kultury  
w Dukli, Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Dukli i parafia pw. 
św. Marii Magdaleny w Dukli.
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Składamy serdeczne podziękowanie za wsparcie orga-
nizacji Jubileuszu 1050.lecia Chrztu Polski dla: 

Zakładu Mięsnego „Jasiołka” w Dukli, Pana Zbigniewa 
Trytko, Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Drogo-
wych sp. z o.o. w Rzeszowie, Pana Prezesa PPMD w Rze-
szowie Piotra Majkuta, Pana Kierownika Kamieniołomu  
w Lipowicy Wiesława Jakieły, Pana Zbigniewa Szubrychta 
z firmy „Amadeusz” z Cergowej, Pana Pawła Niszczaka 
z firmy Paweł Niszczak KACPER – Usługi Rolnicze, ro-
dziny Tarnowskich za udostępnienie terenu parku przypa-
łacowego. Panom : Stanisławowi Kalicie, Jerzemu Moż-
dżanowi i Andrzejowi Szwastowi za czuwanie nad częścią 
merytoryczną Jubileuszu.

Organizatorzy

prezentował Zespół Tereściacy, 
św. Jan z Dukli, a także Mu-
zeum Przemysłu Naftowego  
i Gazowniczego im. Ignacego 
Łukasiewicza w Bóbrce, a także 
Mszana nie Dolna, tylko ta naj-
ważniejsza w Polsce tzn. w gmi-
nie Dukla. Zespół „Tereściacy” 
wystąpił w składzie: Elżbieta Fi-
lip-Płóciennik – akordeon, Bog-
dan Płóciennik – gitara, Maria 
Bąk, Klaudia Trzebunia i Klau-
dia Wielgosz – wokal. Zespół 
wystąpił na rozpoczęcie tar-
gów na scenie z 20 min. repertu-
arem pieśni łemkowskich, które 
wzbudziły aplauz odwiedzają-
cych stoiska targowe. Przez trzy 
dni targów dawał koncerty przy 
stoisku gminy Dukla. Zespół na-
wiązał wiele kontaktów miedzy 

innymi z wsią Rajcza i flisakami 
pienińskimi, z którymi wspólnie 
muzykowali. W czasie targów 
odbywało się wiele pokazów  
i spotkań, miedzy innymi od-
było się spotkanie autorskie  
z Beatą Pawlikowską – podróż-
niczką i pisarką, pokaz tańca 
brzucha, pokaz barmański 
Krzysztofa Drabika. 

Bardzo dziękuję Funda-
cji Muzeum Przemysłu Nafto-
wego i Gazowniczego im. Igna-
cego Łukasiewicza w Bóbrce, 
która wspólnie z gminą Dukla 
sfinansowała stoisko targowe,  
a także Zespołowi „Tereściacy” 
za występy i bycie atrakcją na-
szego regionu.

Krystyna Boczar-Różewicz

Uczestnicy Mszy św. Jubileuszowej odnowili przyrzeczenia chrzcielne

Ks. proboszcz Stanisław Siuzdak wygłosił okolicznościowe kazanie
Wykłady popularno - naukowe przedstawili: (od lewej) Jerzy Możdżan,  
Stanisław Kalita, Andrzej Szwast

Uczestnicy mszy św. jubileuszowej podczas nabożeństwa

Zespół „Tererściacy” przed stoiskiem gminy Dukla Wspólne śpiewanie z flisakami

Odwiedzający stoisko gminy Dukla otrzymywali wyczerpujące informacje Zespół „Tereściacy” na stoisku Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego
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W nagrodę jadą do Gdańska

Solidarni z Ukrainą

Strażacy obradowali

Solidarni z Ukrainą,
czyli o spotkaniu nauczycieli z Polski i Ukrainy  
w Bruchowiczach pod Lwowem

Co uczniowie wiedzą o Ukrainie? Z czym im się kojarzy?  
Ci, co lubią historię, przypomną sobie pewno Chmielnickiego.  
Ci, którzy preferują geografię, wskażą na mapie Lwów i Kijów. 
Miłośnicy muzyki wiedzą, że tegoroczny konkurs Eurowizji wy-
grała Ukrainka – Jamala. Większość zapewne słyszała też, że na 
wschodzie Ukrainy toczy się wojna. I to by pewnie było na tyle. 
Trochę mało, prawda? Dlatego nauczycielka ZSP w Równem –  
p. Aneta Cyran wybrała się na cztery dni do Lwowa, aby wspólnie 
z nauczycielami z polskich i ukraińskich szkół zastanowić się, jak 
pogłębić polsko-ukraińskie relacje i poszerzyć wiedzę uczniów. 
Zajęcia te zatytułowano:  „Swatka, czyli spotkanie nauczycieli 
z Polski i z Ukrainy chcących rozpocząć współpracę między-
narodową”, a zorganizowała je fundacja „Edukacja dla Demokra-
cji” we współpracy z „Towarzystwem Lwa” we Lwowie. Spotka-
nie miało charakter warsztatów połączonych z prezentacją wszyst-
kich zaproszonych szkół zarówno ze strony Ukrainy jak i Polski. 
Wśród omawianych tematów znalazły się takie zagadnienia, jak 
system edukacji w Polsce i na Ukrainie, planowanie i przygoto-
wanie projektu międzynarodowej współpracy szkół, praktyczne 
aspekty organizacji wymian młodzieżowych oraz źródła finanso-
wania polsko-ukraińskich projektów edukacyjnych. 

W nagrodę jadą do Gdańska!
26 kwietnia 2016 roku w ZSP w Równem odbyło się uroczy-

ste podsumowanie gimnazjalnych projektów edukacyjnych reali-
zowanych w szkole w ramach ogólnopolskiego programu edukacji 
historycznej „Solidarna Szkoła” przy współpracy z Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej. W tym roku szkolnym projekty te realizowali 
uczniowie klasy II i III gimnazjum, koordynatorkami działań były 
nauczycielki Beata Bek i Aneta Cyran.

Jako pierwszy zaprezen-
towany został projekt „Soli-
darna szkoła”, w ramach któ-
rego uczniowie podjęli szereg 
różnorodnych działań. Swoją 
pracę rozpoczęli od stworze-
nia plakatów poświęconych 
pojęciu „solidarność”, póź-
niej wzięli udział w warszta-
tach poświęconych pracy z tek-
stami źródłowymi i historii mó-
wionej, następnie przeprowa-
dzili sondę uliczną w Dukli, 
jako wolontariusze brali udział 
w WOŚP, uczestniczyli w Ob-
chodach Dnia Pamięci o Ofia-
rach Holocaustu, zorganizo-
wali dwa spotkania ze świad-
kami historii, wzięli udział 
w wycieczce edukacyjnej do 

Oświęcimia i Krakowa. Głów-
nym i priorytetowym zada-
niem uczniów było stworzenie 
„ściany wspomnień”, na któ-
rej umieścili najstarsze fotogra-
fie związane ze szkołą w Rów-
nem. Każda z tych fotogra-
fii została opisana i opatrzona 
datą. Ściana została uroczyście 
odsłonięta przez koordynatorki 
podczas uroczystego podsumo-
wania projektu. Należy także 
dodać, że działania młodzieży 
zostały docenione przez koor-
dynatorów z Centrum Edukacji 
Obywatelskiej w Warszawie. 
Nasza szkoła znalazła się bo-
wiem wśród 12 najaktywniej-
szych szkół z całej Polski - re-
alizujących projekt „Solidarna 

szkoła”. W nagrodę ucznio-
wie klasy III gimnazjum wraz 
z nauczycielkami Anetą Cyran 
i Beatą Bek zostali zaproszeni 
na konferencję podsumowu-
jącą do Europejskiego Centrum 
Solidarności w Gdańsku, gdzie 
będą prezentować swoje działa-
nia i promować nasz region.

Drugi projekt „Co wiemy 
o uchodźcach?” realizowany 
był przez uczniów klasy II 
gimnazjum i był niejako czę-
ścią składową programu „So-
lidarna Szkoła”. Drugoklasi-
ści swoje działania rozpoczęli 
od przeprowadzenia ankiet na 
temat wiedzy o uchodźcach 
wśród swoich rówieśników. 
Badaniem objęli uczniów z 4 
miejscowości w gminie Dukla. 
Łącznie odpowiedzi udzieliło 
im 137 uczniów zamieszkują-
cych gminę Dukla. Ankiety te 
szczegółowo opracowali i ich 
wyniki przedstawili w aplikacji 
prezi podczas podsumowania 
projektu. Przeprowadzili sondę 

uliczną wśród dorosłych miesz-
kańców Dukli, a także przygo-
towali prezentację na temat to-
lerancji.

Efekty działań uczniów 
podczas podsumowania pro-
jektu podziwiali zaproszeni go-
ście: przedstawicielka Fundacji 
Centrum Edukacji Obywatel-
skiej w Warszawie – Katarzyna 
Grubek, burmistrz Dukli An-
drzej Bytnar, zastępca Burmi-
strza – Elżbieta Wróbel, radny 
Gminy Dukla – Jan Marszał, 
prezes Stowarzyszenia „Rów-
nianie” – Danuta Uliasz, pre-
zes Regionalnego Towarzystwa 
Historycznego – Krzysztof Bu-
czek wraz z żoną Joanną, pre-
zes Stowarzyszenia „Sztetl Du-
kla” – Jacek Koszczan, czło-
nek Rady Sołeckiej w Rów-
nem – Bogdan Drozd, wete-
ran walk o niepodległość Rze-
czypospolitej Polskiej – pani 
Stanisława Samborowska, na-
uczyciele emeryci - pani Zo-
fia Wajda i pani Halina Bałon, 
dyrektor szkoły – Katarzyna 
Reczkowska-Buryła, przedsta-
wiciele OSP w Równem – druh 
Maksymilian Długosz i druhna 
Beata Sporniak, przewodni-
czący Rady Rodziców – Sławo-
mir Aszklar, rodzice uczniów 
klasy II i III gimnazjum, kon-
serwator – współtwórca „ściany 
wspomnień” – pan Dariusz Du-
dzik, nauczyciele oraz ucznio-
wie ZSP w Równem. 

Udział w tych projektach 
to dla naszej szkoły wielkie wy-
różnienie, możliwość uczestni-
czenia w wyjątkowym przedsię-
wzięciu, które choć wymaga od 
nas mnóstwa pracy, zawsze daje 
nam dużo radości i satysfakcji. 

Koordynatorki projektu: 
Aneta Cyran i Beata Bek

Spotkanie było świetną 
okazją do zaprezentowania 
ZSP w Równem, a także pro-
mocji gminy Dukla. Dla naszej 
szkoły natomiast możliwość 
wzięcia udziału w tym spotka-
niu była niezwykłym wyróżnie-
niem, gdyż zaproszenie otrzy-
maliśmy jako realizatorzy pro-
gramu „Solidarna szkoła”. Całe 
spotkanie było bardzo owocne. 
Już planujemy działania zwią-
zane z polsko-ukraińską wy-
mianą młodzieży.

Aneta Cyran

Kinga wyśpiewała tableta
Radio Zet Złote Przeboje odwiedzało z mobilnym studiem 

nagrań miasta, w których w kinach „Helios” odbywały się pre-
miery filmu „Wszystko gra”. Jedną z zaproszonych do studia 
nagrań w Rzeszowie po premierze filmu była Kinga Wróbel. 
Otrzymała tekst piosenki „Ale wkoło jest wesoło” i jak się póź-
niej okazało, wyśpiewała tableta Samsung Galaxy Tab 4. Zatem 
warto śpiewać. Kindze gratulujemy.
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Wspólne zdjęcie uczestników podsumowania

Uczestnicy warsztatów

X Zjazd Oddziału Gminnego OSP RP w Dukli odbył się w Iwli Odznaczeni Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa

Podczas zajęć

Uczniowie  
i zaproszeni goście 
podczas prezentacji 
projektów

Odsłonięcie ściany wspomnień.  Fot. [arch. ZSP Równe]
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Ośrodek Kultury w Dukli informuje Wernisaż wystawy
17 maja 2016 r. w Transgranicznym Centrum Wymiany Kultu-

ralnej odbył się wernisaż wystawy: „Motywy Religijne w Pracach 
Uczniów Liceum Plastycznego w Krośnie”. Na wystawie zgro-
madzono 28 rzeźb i płaskorzeźb wykonanych przez absolwen-
tów i obecnych uczniów szkoły. Eksponaty zgromadzone na wy-
stawie przedstawiają przekrój prac, które powstały na przestrzeni 
wielu lat funkcjonowania szkoły. Zostały one wykonane na za-
jęciach snycerstwa, podczas których powstały płaskorzeźby uka-
zujące: „Cerkwie”, „Pietę” oraz motyw ilustrujący „Ucieczki do 
Egiptu”. Na lekcjach tych „młodzi artyści” wykonali także rzeźby 
przestrzenne: popiersie ”Jana Pawła II”, popiersie Chrystusa w ko-
ronie cierniowej – „Ukrzyżowany”, postać „Św. Jana z Dukli”, 
postacie do szopki bożonarodzeniowej, a także liczne przedsta-
wienia Jezusa wiszącego na krzyżu czyli krucyfiksy. Prezento-
wane są również prace wykonane na zajęciach wyrobów unika-
towych czyli kapliczki drewniane z malowanymi ikonami w tech-
nice tempery, a także ikona otwierana pt. „Stworzenie Świata”. 
Prace są próbą autorskiej interpretacji motywów sakralnych lub 
odnoszą się do wybitnych dzieł epoki średniowiecza. Nawiązują 
do znanych obrazów malarskich np. Cimbabue, Grunewalda, na 
podstawie których powstały krucyfiksy. Na wystawę składają się 
prace semestralne oraz dyplomowe uczniów Liceum Plastycznego 
w Krośnie. Prace dyplomowe są efektem wiedzy i techniki zdoby-
tej podczas trwania nauki w szkole, popisem umiejętności i zrozu-
mienia tematu. 

W wystawie uczestniczyli nauczyciele Liceum Plastycznego 
tj. kierownik sekcji przedmiotów artystycznych – Piotr Wójtowicz 
oraz nauczyciele przedmiotu snycerstwa – Paweł Leszega i Grze-
gorz Tomkowicz, którzy podzielili się z przybyłymi gośćmi infor-
macjami na temat zgromadzonych rzeźb i procesu ich powstawania. 

Wystawę „Motywy Religijne w Pracach Uczniów Liceum Pla-
stycznego” będzie można oglądać do 8 czerwca 2016 r. od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00 – 19.00 w Transgranicznym Cen-
trum Wymiany Kulturalnej, ul. Trakt Węgierski 38. Zapraszamy 
do oglądania.

Anna Lenkiewicz

Rywalizowało 70 
uczestników

Dnia 13 maja br. w sali kinowo-widowiskowej Ośrodka Kul-
tury w Dukli odbył się XXIV Gminny Przegląd Piosenki Religij-
nej oraz Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy o Tematyce Religij-
nej. W konkursach wzięło udział aż 70 uczestników, którzy zapre-
zentowali się w VI kategoriach wiekowych. Komisja w składzie: 
Wojciech Krężałek- przewodniczący jury, o. Kalikst Piotrowski 
oraz Katarzyna Michna, wysłuchała wszystkich prezentacji i wy-
łoniła laureatów obydwu konkursów. 

W przerwie pomiędzy II i III kategorią odbyło się również 
wręczenie nagród w Konkursie Plastycznym „Mój anioł”. 

Wyniki XXIV Gminnego Przeglądu Piosenki Religijnej
Kat I

I miejsce: Zuzanna Kwaśnicka – Dukla
wyróżnienie: Filip Niziołek – Dukla

wyróżnienie: Jacek Rąpała – Dukla
Kat. II - klasy I-III

I miejsce: Urszula Jakieła – indyw.
II miejsce: Martyna Jakieła – Jasionka
III miejsce: Zofia Baran – Dukla
wyróżnienie: Zuzanna Krowicka – Bel Canto 
wyróżnienie: Gabriela Szwast – Iwla

Kat. III - klasy IV-VI
I miejsce: Daria Rajchel – Bel Canto
II miejsce: Gabriela Gędłek – Jasionka
III miejsce: Stanisław Stojak – Dukla
wyróżnienie: Iga Urban – Dukla
wyróżnienie: Dominika Wąsik – Równe
wyróżnienie: Wacław Czupiński – Iwla
wyróżnienie: Dominika Kochan – Równe

Kat. IV – Gimnazjum
I miejsce: Aleksandra Dyszkowska – Bel Canto
II miejsce: Bartłomiej Dębiec – Wietrzno
II miejsce: Weronika Wnęk – Równe
III miejsce: Julia Kula – Jasionka

Kat. V – Zespoły
I miejsce: AmusicA – A. Aszklar – Łęki Dukielskie 
II miejsce: Koleżanki – Dukla
III miejsce: Cantabile – Jasionka
wyróżnienie: Bel Canto – Bel Canto
wyróżnienie: Gimnazjum – Dukla

Kat. VI – Dorośli
wyróżnienie: Anna Witek – ŚDŚ

Wyniki Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy  
o Tematyce Religijnej

Kat. II – kl. I-III
I miejsce: Anna Kosiek – Głojsce
wyróżnienie: Julia Pietruś – Głojsce

Kat. III – kl. IV-VI
I miejsce: Kinga Janiszewska – Dukla
II miejsce: Malwina Uliasz – Jasionka
III miejsce: Kamila Laskowska – Głojsce
wyróżnienie: Maciej Agaś – Tylawa
wyróżnienie: Emilia Możdżan – Jasionka

Kat. IV – Gimnazjum
I miejsce: Milena Bień – Jasionka
II miejsce: Ilona Salwa – Tylawa
II miejsce: Karolina Misiak – Jasionka
III miejsce: Jakub Penar – Dukla
wyróżnienie: Łucja Kotłowska – Jasionka
wyróżnienie: Kinga Kuc – Dukla

Wyniki Konkursu Plastycznego o Tematyce Religijnej 
pt. „Mój Anioł”

Kat. I - klasy 1-3 SP
1 miejsce: Kinga Hanas – Dukla
2 miejsce: Joanna Burda – Dukla
3 miejsce: Lena Gulba – Dukla
Wyróżnienie: Martyna Dołęgowska – Równe

I DUKIELSKI RAJD 
STARSZAKÓW – EDYCJA 
WIOSENNA

12 maja odbył się I Dukielski Rajd Starszaków orga-
nizowany przez Dukielski Uniwersytet Trzeciego Wieku  
i Ośrodek Kultury w Dukli. O godzinie 12.00 na parkingu przed 
Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej zebrało się 23 
uczestników, na czele z Waldemarem Olszewskim – ratownikiem 
GOPR i przewodnikiem całej wyprawy. Następnie wszyscy wsie-
dli do autokaru i udali się do Tylawy, gdzie rozpoczęli pieszą wy-
cieczkę do Olchowca szlakiem oznaczonym żółtym kolorem. Trasa 
prowadziła przez obszar gdzie istniały kiedyś wsie: Smereczne  
i Wilsznia, zniszczone podczas operacji karpacko-dukielskiej. Po 
drodze grupa miała okazję zobaczyć liczne ślady działalności bo-
brów, najnowszą budowlę na terenie Smerecznego – kapliczkę po-
stawioną w 2007 roku z inicjatywy fundacji „Rutenika” oraz pozo-
stałości po wyludnionych osadach takie jak przydrożne, kamienne 
krzyże i nagrobki w miejscu cmentarza parafialnego w Wilszni. 
Część trasy prowadziła przez teren Magurskiego Parku Narodo-
wego. Około godziny 15 uczestnicy rajdu dotarli do Olchowca, 
gdzie obok sali domu ludowego zatrzymali się na odpoczynek  
i ognisko. Na zakończenie odbyło się wspólne śpiewanie piosenek 
do akompaniamentu gitary. Już niebawem planowana jest kolejna 
edycja rajdu nad Jeziorka Duszatyńskie. 

Katarzyna Michna
fot. Artur Szajna

Ortografia  
w językach obcych
I Gminny Obcojęzyczny Konkurs Ortograficzny 

W I Gminnym Obcojęzycznym Konkursie Ortograficznym, 
jaki zorganizowały w dniu 25 kwietnia 2016r. nauczyciele języ-
ków obcych Zespołu Szkół Publicznych w Równem pani B. Bek 
i pani J. Walczak wzięło udział 36 uczniów. Reprezentowali oni 
wszystkie szkoły gimnazjalne naszej gminy. Młodzież miała za 
zadanie rozwiązać testy z języka angielskiego oraz języka nie-
mieckiego, które sprawdzały umiejętności poprawnej pisowni na-
uczanych języków. Po podsumowaniu punktów z obu części, wy-
łoniono zwycięzców konkursu. W tym samym dniu nastąpiło rów-
nież uroczyste rozdanie dyplomów i nagród. Zwycięzcom gratu-
lujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji w przy-
szłym roku. 

I miejsce ex aequo: Katarzyna Gumienna - Gimnazjum Iwla 
Damian Biel - ZSP Równe

II miejsce ex aequo: Szymon Gac - Gimnazjum Głojsce
Laura Woźniak – Gimnazjum Głojsce
Daria Ulijaszyk – ZSP Równe

III miejsce ex aequo: Natalia Ciura – ZS nr 2 Dukla
Ewelina Solińska – ZSP Łęki Dukielskie
Kacper Murzański –Gimnazjum Głojsce 

B. Bek, J. Walczak

I miejsce dla Kingi  
i Krystiana z dukielskiego 

gimnazjum
Kinga Jakieła i Krystian Głód z klasy III b zdobyli I miejsce 

w Międzygminnym Konkursie Historycznym „Od czasów po-
gańskich do umocnienia chrześcijaństwa na ziemiach polskich”.  
W czasie bardzo ciekawego i urozmaiconego konkursu, który skła-
dał się 13 rund trzeba było rozwiązać test, krzyżówkę, wykreślankę 
pojęć, ułożyć puzzle i prawidłowo skojarzyć hasła. Uczniowie wy-
kazywali się także chronologią i rozszyfrowaniem zdań. Podzię-
kowania należą się organizatorom pani Lucynie Kandefer i Boże-
nie Szczepaniak z Publicznego Gimnazjum im. św. Jana Pawła II  
w Miejscu Piastowym. Patronat Honorowy nad konkursem sprawo-
wał wójt gminy Miejsce Piastowe – Marek Klara. Dziękujemy za 
miła atmosferę. W przyszłym roku przyjedziemy bronić tytułu.

Opiekun: Stanisław Kalita

Wyróżnienie: Eliza Kowalska – Dukla
Wyróżnienie: Szymon Krężałek – Łęki Dukielskie

Kat. II - klasy 4-6 SP
1 miejsce: Kacper Musiał – Głojsce
2 miejsce: Maria Sporniak – Równe
3 miejsce: Mikołaj Borek – Równe 
Wyróżnienie: Nikoletta Jurczak - Dukla
Wyróżnienie: Małgorzata Szczurek - Dukla

Kat III - Gimnazjum
1 miejsce: Laura Woźniak – Głojsce
2 miejsce: Julia Woźniak – Głojsce
3 miejsce: Wiktoria Głód – ZSP Jasionka
Wyróżnienie: Weronika Leśniak – Wietrzno
Wyróżnienie: Natalia Uliasz – ZSP Jasionka

Kat. IV – Dorośli
I miejsce: Anna Witek
II miejsce: Barbara Marchewka
Wyróżnienie: Roman Krok 
Wyróżnienie: Jadwiga Bogacz
Wyróżnienie: Katarzyna Szyszlak
Katarzyna Michna
Zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy!

Tekst i fot. Norbert Uliasz
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Przełęcz CUP w Dukli

I Duklielski Rajd Starszaków

Wernisaż wystawy

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

Przełęcz Cup w Dukli
30 kwietnia 2016 roku w hali sportowo - widowiskowej  

MOSiR w Dukli odbył się I Ogólnopolski Turniej Karate Kyoku-
shin Dzieci i Młodzieży „Przełęcz Cup”.

Organizatorem i koordynatorem całego turnieju był Kro-
śnieński Klub Karate Kyokushin Dojo Dukla - sensei Marek 
Sawczuk 1 Dan. Współorganizatorem był MOSiR Dukla - dy-
rektor Michał Szopa. Patronatem honorowym objął turniej Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

W zawodach wzięło udział 218 zawodników reprezentujących 
15 klubów karate z różnych rejonów Polski oraz ich filie: Brzo-
zów, Leżajsk, Wohyń, Biecz, Bykowina, Nowy Bytom, Orzegów, 
Halemba, CSWiS Leżajsk, Brzostek, Wrocław, Libiąż, Tarno-
brzeg, Gorzyce, Przeworsk, Limanowa, Zabrze, KS Budo Krosno, 
Krosno, Zręcin, Jedlicze, Iwonicz, Nowy Żmigród, Dukla.

Sędzią głównym był Shihan Zbigniew Zieliński 5 Dan 
z Chrzanowskiego KKK.

Oficjalnego otwarcia turnieju dokonała wicemarszałek woje-
wództwa podkarpackiego- Maria Kurowska. Następnie zabrał 
głos burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, oraz dyrektor MOSiR Mi-
chał Szopa i prezes Krośnieńskiego KKK Shihan Roman Woź-
niak 5 Dan.

Wszyscy życzyli zawodnikom udanego startu w zawodach,  
a wszystkim przybyłym gościom miłego pobytu w Dukli.

Nad przebiegiem turnieju czuwali i cały czas pomagali Sense-
iowie z KKKK: Radosław Gonet, Ireneusz Kasza, Adam Buczyń-
ski, Janusz Solecki, Grzegorz Szubisty i Grzegorz Gonet. Również 
pomagali rodzice z sekcji Jedlicze, Krosno i Dukla oraz młodzież 
trenująca w klubie. 

sensei Marek Sawczuk

Rywale za mocni
Dziewczęta z sekcji 

piłki siatkowej MOSiR 
Dukla wzięły udział w 
III eliminacyjnym Tur-
nieju Piłki Siatkowej 
Kinder+sport. Zawody 
odbyły się w czwartek 
21 kwietnia w Strzy-
żowie. Niestety na-
sze zawodniczki mu-
siały uznać wyższość 
wszystkich zespołów i 
ostatecznie zajęły do-
piero 12 miejsce. Dru-
żyna z Dukli wystą-
piła w składzie: Oliwia 
Zima, Zuzanna Karbowniczyn, Kamila Klimkiewicz, Kinga 
Węgrzyn, Gabriela Patlewicz i Marika Wysowska. Do finału 
wojewódzkiego zakwalifikowały się zespoły: Karpaty MOSiR 
Krosno I, MZS Strzyżów I, UKS Dębowiec I, Kępa Dębica.

Damian Leśniak

Dobry prognostyk 
dukielskich zawodniczek!

W dniu 23 kwietnia br. w Jedliczu odbyły się zmagania siat-
karskie dla młodych zawodniczek. Do rywalizacji stanęło 11 ze-
społów m.in. z Jedlicza Krosna, Rzeszowa i jedna drużyna z Du-
kli. Dziewczynki grały w parach. Nasz zespół reprezentowały 
Zuzanna Krowicka i Julia Sajdak. Dziewczyny pomimo, iż są 
młodsze od swoich koleżanek bardzo dzielnie i ambitnie walczyły 
w każdym meczu. Ostatecznie turniej zakończyły na 8 miejscu, 
natomiast całą rywalizację w turnieju Kinder+sport na miejscu 10. 

Bardzo cieszy postawa najmłodszych zawodniczek sekcji piłki 
siatkowej, co stanowi dobry prognostyk i zapowiedź przed kolej-
nymi zawodami.

Damian Leśniak

Dukielskie zawodniczki sekcji siatkowej MOSiR Dukla

Udane zawody w Jedliczu!
W sobotę 23 kwietnia br. w Jedliczu odbył się III eliminacyjny 

Turniej Piłki Siatkowej Kinder+sport dla rocznika 2004. Sekcje 
piłki siatkowej reprezentowały dwa zespoły w składach: MOSiR 
Dukla I – Amelia Pilarska, Martyna Belczyk, Aleksandra Woź-
nica, MOSiR Dukla II – Weronika Folcik, Zuzanna Torba, Ad-
rianna Fornal i Oliwia Pasterczyk. Dziewczyny rywalizowały 
w 3 osobowych drużynach. Po kilkugodzinnych zmaganiach na 
miejscu 11 zakończył turniej I zespół, natomiast II drużyna upla-
sowała się na miejscu 13. Biorąc pod uwagę, iż dla naszych za-
wodniczek był to pierwszy kontakt z turniejem Kinder+sport, 
gdzie musiały rywalizować z bardzo mocnymi uczestniczkami 
m.in. z Krosna, Rzeszowa, Dębicy, Jedlicza, Strzyżowa czy Izde-
bek zaprezentowały się z bardzo dobrej strony, w każdym kolej-
nym meczu osiągając lepsze rezultaty i prezentując ładną dla oka 
siatkówkę. Ostatecznie drużyna MOSiR Dukla I zakończyła zma-
gania na miejscu 14, a na 16 zespół MOSIR Dukla II w grupie po-
łudniowej, gdzie rywalizowało aż 21 drużyn.

Do finałów wojewódzkich awansowały: Kępa Dębica I, Go-
sirki Jedlicze I, Karpaty MOSiR Krosno I i Karpaty MOSiR Kro-
sno III.

Szczegółowe rezultaty na stronie: www. mosir.dukla.pl
Damian Leśniak

Zawodniczki Zuzanna Krowicka, Julia Sajdak na III eli-
minacyjnym Turnieju Piłki Siatkowej Kinder+sport

Przed zawodami Organizatorzy ze zwycięzcami

Podczas walki
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Wystawa uczniów Liceum Plastycznego w Krośnie
Fragment wystawy

Fot. [arch. OK w Dukli]
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Rywalizowało 70 uczestników

Podkarpacka Liga Rowerowa w Bóbrce

Konkurs plastyczny w ZS nr 1

Jubileuszowy bieg  
z okazji 1050.  
Chrztu Polski

W sobotę 30 kwietnia br. odbył się Jubileuszowy Bieg w Rocz-
nicę 1050-lecia Chrztu Polski. Start i meta usytuowane zostały 
na dziedzińcu Muzeum, natomiast trasa wiodła przez 1050 me-
trów w ramach upamiętnienia obchodzonego jubileuszu. Przebie-
gała ona po budzących się do życia alejkach dukielskiego parku. 
Pogoda dopisywała, co skutkowało pojawieniem się sporej ilo-
ści uczestników, którzy podzieleni zostali na kilka kategorii wie-
kowych. Wśród najmłodszych zwyciężali: Zuzanna Krowicka 
i Franciszek Głód, natomiast w kategorii dorośli: Wioletta Ma-
rek i Kamil Cygan. Na mecie pamiątkowe medale za udział wrę-
czał ksiądz proboszcz Stanisław Siuzdak. Dekoracja zwycięzców 
w poszczególnych kategoriach odbyła się na dukielskim rynku, 
gdzie burmistrz Dukli – Andrzej Bytnar i dyrektor MOSIR – Mi-
chał Szopa – wręczyli medale, dyplomy i pamiątkowe puchary.

Serdecznie gratulujemy!
Szczegółowe wyniki na stronie www.mosir.dukla.pl

Damian Leśniak

Podkarpacka Liga 
Rowerowa – Bóbrka

Podkarpacie rowerami żyje! Za nami kolejna bardzo udana 
impreza w naszym regionie pn. „Podkarpacka Liga Rowerowa”, 
która debiutuje serią zawodów w formule XCO. Zmagania rozpo-
częły się odbytymi zmaganiami w Bóbrce, pod honorowym patro-
natem Marszałka Wojewódzkiego Podkarpackiego - Władysława 
Ortyla. Kolejne etapy rozegrane zostaną w Wietrznie (17.07) oraz 
finałowa edycja w Dukli (09.10), po której poznamy zwycięzców 
w poszczególnych kategoriach. 

Dzięki zaangażowaniu dyrekcji Muzeum Przemysłu Nafto-
wego i Gazowniczego; Pana Bohdana Gocza, miejsce: start/meta 
zlokalizowana była na terenie historii polskiego przemysłu nafto-

Day & Night Run 
- Chyrowa

W sobotę 14-go maja 
Piotr Smolak zawodnik 
sekcji MTB MOSiR Dukla 
wystartował w dwuetapo-
wym Biegu Górskim - rano 
o godz. 10.00 z Chyrowej 
do Pustelni św. Jana „Na 
Puszczy” i z powrotem do 
Chyrowej. Dystans trasy li-
czył 14,5 km. Trasa prze-
biegała szlakiem żółtym  
i czerwonym, a dodatko-
wym utrudnieniem był cią-
gle padający deszcz, który 
przyczynił się do rezygna-
cji ze startu niektórych zawodników. Drugi etap to Bieg Nocny , 
który odbywał się na tej samej trasie co Bieg dzienny - 14,5 km. 
Start wieczorem o godz. 21.30. Każdy z zawodników musiał być 
wyposażony w latarki, telefony i gwizdki. Nocą panowały ekstre-
malne warunki na trasie, było ogromne błoto i mgła. 

W Biegu Nocnego wystartowało 13 śmiałków w tym 3 ko-
biety. Podsumowując można stwierdzić, że w jednym dniu poko-
nać dwa biegi po 14,5 km w tak trudnych warunkach to nie lada 
wyzwanie, ale nie mogło zabraknąć na tym Biegu zawodnika re-
prezentującego MOSiR - Dukla.

W Biegu Dziennym nasz zawodnik zajął 3 miejsce w kat. open 
z czasem 1godz 13 min. W Biegu Nocnym na mecie był 2 w kat. 
open z czasem 1godz,18 min.

W łącznej klasyfikacji dwóch biegów uplasował się na 2 pozy-
cji z czasem 2 godz, 31 min.

Gratulacje!
Anna Szczęsny

wego. Przy okazji imprezy osoby towarzyszące zawodnikom mo-
gły zwiedzić muzeum za darmo. W zawodach wzięło udział blisko 
100 zawodników i zawodniczek startujących w różnych katego-
riach wiekowych. Kategorie starsze startowały na pętli 3 km ma-
jąc do pokonania od 2 do 5 okrążeń, dzieci natomiast startowały 
na specjalnie przygotowanym dla nich terenie. Trasa dla starszych 
kategorii nie należała do łatwych. Doping sporej ilości kibiców na 
trasie dodawał dodatkowej pozytywnej energii zawodnikom. Jako 
pierwsze na trasę ruszyły kobiety w kategoriach 13-16 lat oraz 
starsze które miały do pokonania dwie i trzy rundy. Na metę na 
pierwszych miejscach w swoich kategoriach przyjechały Kamila 
Sowa i Wioletta Dąbrowska. W kategoriach juniorskich oraz „Ma-
sters2” i „Weteran” dominację udowodnili zawodnicy MTB MO-
SiR Dukla: Michał Niezgoda, Mateusz Budzisz, Jacek Szczurek, 
Piot Smolaka.

Zawody były bardzo udane, przede wszystkim niepodważalna 
jest mocna obsada zawodników w kategoriach oraz bardzo dobra 
lokalizacja wybrana przez organizatora MOSiR Dukla i jego sek-
cje MTB. Już 21 Maja odbędą się zawody Grand Prix Jedlicze 
(woj. podkarpackie) na które serdecznie zapraszam.

Szczegółowe wyniki na stronie: www.mosir.dukla.pl
Mateusz Lorenc

Ambitna rywalizacja Michała Niezgody –MTB MOSiR Dukla

Piotr Smolak zawodnik sekcji rowerowej MTB 
MOSiR Dukla na podium Day & night run
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Uczestnicy zawodów rowerowych XC w skansenie, w Bóbrce Trasa była atrakcyjna i trudna
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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.1774), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i 
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz.1490) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia 
komunalnego Gminy Dukla:

- działka nr 1099 o powierzchni 0,08 ha, położona w 
Nadolu objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064049/4, 
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego działka położona jest w terenie ozna-
czonym symbolem „RM1”- teren zabudowy zagro-
dowej. Działka położona niedaleko centrum wsi. Do 
działki brak jest prawnie wydzielonej drogi dojazdo-
wej. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. 

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysłu-
guje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na pod-
stawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774) upłynął 
dnia 10 maja 2016 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 9 000,00 zł (wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 900,00 zł.

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

- działka nr 245 o powierzchni 5,42 ha, położo-
na w Chyrowej objęta Księgą Wieczystą nr 
KS1K/00065499/0, zgodnie z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego działka położona jest 
w terenie oznaczonym symbolem „R4”- teren rolny 
ok. 90%, „ZN1”- tereny leśne i zieleni ok. 10%. Działka 
położona w północno-wschodniej części wsi, w odle-
głości około 550 m od drogi głównej. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń. 

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysłu-
guje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na pod-
stawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774) upłynął 
dnia 11 kwietnia 2016 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 69 300,00 zł ( wartość brutto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 7 000,00 zł.

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

Przetarg odbędzie się dnia 6 lipca 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 oso-
by prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wyżej wy-
sokości. 
Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 1 lipca 

2016r.-włącznie w kasie Urzędu Miejskiego w Dukli w godz. 
od 730 do 1400 lub na konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy 
w Sanoku 0/Dukla 58 8642 1096 2010 9600 1833 0002. Za 
dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków 
na konto Gminy Dukla.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie 
nieruchomości.
Wpłacone wadium zostanie: 
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacają-

ca wadium wygra przetarg 
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra 

przetargu w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komi-
sji przetargowej:
- oryginał dowodu wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru 

właściwy dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowo-
dy tożsamości osób reprezentujących dany podmiot.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, je-
żeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co naj-
mniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zo-
stanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 mar-
ca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1380 z póź.zm.), do 
zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości na-
bywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie ze-
zwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia 
umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje prze-
padek wpłaconego wadium.
Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
z uzasadnionych przyczyn.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości pono-
si nabywca.
Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości moż-
na uzyskać w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod 
nr telefonu (13) 432 91 13.

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

Wykaz obejmuje działki nr: 18/1, 18/2 położone  
w Zboiskach, 21/15 położoną w Dukli.

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 nieruchomości w 
terminie do dnia 11 lipca 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dukli 
pok. Nr 106. 

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej 
www.dukla.pl.

BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

Cyklokarpaty 
– Kluszkowce

Maratony w ramach Cyklokarpat rozkręcają się na dobre! 
Druga runda cyklu odbyła się w Kluszkowcach, gdzie była jedną  
z wielu imprez Joy Ride Bike Fest odbywających się w tym sa-
mym czasie. Pasjonaci dwóch kółek mogli przebierać w ofercie 
programowej festiwalu lub też głośno dopingować uczestników 
konkurencji rowerowych. Zapisując się na Kluszkowce każdy za-
wodnik świadomy był wysokiego poziomu trudności pokonywa-
nej trasy. Na uczestników Hobby czekało prawie 30 km +900 m 
przewyższeń, trasa Mega liczyła 53 km +2020 m przewyższeń, na-
tomiast trasa Giga 83 km +3140 m przewyższeń. Na maraton Cy-
klokarpaty w Kluszkowcach zapisało się ponad sześciuset zawod-
ników z czego w dniu startu wystartowało blisko pięciuset. Wpływ 
na to miała zapewne pogoda, która w dniach poprzedzających wy-
ścig była bardzo niesprzyjająca. Organizator niezmiernie sumienie 
wyselekcjonował ścieżki maratonu stwarzając fantastyczną możli-
wość zmierzenia się, jak to wielu kolarzy określa z „pure MTB”. 
Na uczestników czekały mocne nachylenia na podjazdach, gdzie 
broda przysłowiowo dotykała kierownicy natomiast kolana obi-
jały łokcie, a także nade wszystko fenomenalne zjazdy po kamie-
niach, na których z pełną koncentracją i wyprzedzającym rzutem 
oka na kilka metrów do przodu zawodnicy pokonywali je z po-
tężną dawką endorfin. 

Cyklokarpaty- 
Przemyśl

W dniu 1 maja br., Przemyśl stał się sto-
licą kolarstwa w ramach Biketown Festival, 
na którym kibice mogli oglądać zawodowców 
Pucharu Świata w Dircie, spróbować swoich 
sił w maratonie Cyklokarpaty, szybkim wy-
ścigu Eliminator MTB lub zapisać swoje pociechy na mini wyścig 
w formule XCO. Dostępne były punkty, gdzie umożliwiono prze-
testowanie rowerów, warsztaty trialu i wiele innych atrakcji przy-
gotowanych przez organizatorów. 

W tym roku organizatorom sprzyjała pogoda, która przez 
ostatnie lata była zmorą dla zawodników. Na maratonie Cyklo-
karpat wystartowało ponad 600 zawodników na trzech dystan-
sach. Najbardziej liczebnie był obsadzony dystans „Mega” 44 
km i „Hobby” 33 km. Z królewskim dystansem „Giga” zmierzyło 
się zaledwie 48 zawodników, którzy mieli do pokonania 66 km. 
Start był bardzo selektywny, gdyż od razu pod górę po „Tatarskich 
płytach” z bardzo mocnym tempem narzuconym przez Bartosza 
Janowskiego z Romet Racing Team. Wielu zawodników już na 
pierwszym podjeździe nie wytrzymało tempa i prowadziło rower.

Po selektywnej rozjazdówce zawodnicy wjechali w las i dla 
większości zaczął się chód lub zawody przełajowe, ponieważ na-
potkane błoto skutecznie utrudniało życie. Dystans Hobby roz-
strzygnął się na ostatnich metrach przed metą, na którą niemal 
równo wjechali: Mateusz Mucha z Jakubem Cierniakiem. O se-
kundę według elektronicznego pomiaru czasu szybszy był Mate-
usz i to on mógł cieszyć się ze zwycięstwa. Trzeci z ponad 5 mi-

nutową strata dotarł Kamil Cygan. Na dystansie „Mega” o wy-
graną rywalizowało prawie to samo towarzystwo co na V Zawo-
dach MTB Wietrzno. Jednak tym razem najszybszy był Karol Ro-
żek który o minutę wyprzedził Dominika Grządziela, który do 
końca musiał odpierać ataki zawodnika gospodarzy imprezy Mar-
cina Rydla. 

Wśród pań na „Hobby” triumfowała Kamila Sowa przed za-
wodniczkami z Dukli: Dominiką Gosztyłą i Olą Szczurek. Dy-
stans „Mega” padł łupem Anety Imielskiej ,która wyprzedziła  
o 25 sekund zawodniczkę z Ukrainy Nadię Kolomiiets i Kaję Rysz. 

Zawodnicy naszej sekcji byli widoczni na każdym dystan-
sie kończąc rywalizację na podium i czołowych miejscach. Bar-
dzo pozytywnym zaskoczeniem jest znakomita jazda na dystansie 
„Mega” Przemka Kowalskiego, którego zdobyte punkty dały dru-
żynie 3 miejsce w klasyfikacji drużynowej. Wskazać w tym miej-
scu należy, iż cała drużyna tworzy kolektyw ze zdrową rywaliza-
cją przekładającą się na bardzo dobre rezultaty. Z optymizmem pa-
trzymy na dalsze wyścigi.

Serdecznie gratulujemy!
Mateusz Lorenc

Zawodnicy dukielskiej sekcji w ramach Cyklokarpat odbywanych w Przemyślu

Nasza sekcja bardzo licznie stawiła się w tym ciężkim mara-
tonie. W uzyskaniu dobrych wyników nie przeszkodziła nam po-
goda, dzięki czemu przełożyło się to na zajęcie 5 miejsca druży-
nowo. Na ogromne brawa zasługują dziewczyny naszej sekcji 
startujące na Hobby. Jedna z najmłodszych juniorek- Ania Szczu-
rek w kat.HK0 dotarła na metę na 4 miejscu. Ola Szczurek była 3 
w kat. „Open” i 2 w kat.HK1, Dominika Gosztyła zajęła 7 miej-
sce w kat. „Open” i 3 w kat.HK1, natomiast Julia Jackowska de-
biutująca w tym roku w maratonach, która nabierając doświadcze-
nia, uzyskała 5 lokatę w kat.HK1. Na dystansie Mega w kat. MM1  
w pierwszej szóstce uplasowało się 4 naszych zawodników. Na 
dystansie Giga Jacek Szczurek był 2 w kat.GM4. 

Ogromne brawa należą się dla wszystkich, którzy ukończyli 
ten wyścig i zapewne pomimo wielu trudności dotarli na metę 
zdrowi i szczęśliwi, mając jednocześnie ogromną satysfakcję, że 
zdołali podołać takiemu wysiłkowi. 

Gratulacje dla wszystkich!
Szczegółowe wyniki rywalizacji na stonie www.mosir.dukla.pl

Mateusz Lorenc

Ogłoszenia o zatrudnieniu 

umieszczamy bezpłatnie
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I miejsce LGD „Kraina Nafty” 
w konkursie na wybór LSR.

Z przyjemnością informujemy Państwa, że przygotowana przez naszą Lokalną 
Grupę Działania strategia zajęła I miejsce na liście rankingowej woj. podkarpac-
kiego. 
W dniu 4 maja 2016 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził listę ocenio-
nych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 
W konkursie na wybór LSR zostaliśmy ocenieni najlepiej spośród 28 lokalnych grup  
i uzyskaliśmy 207 punktów, co pozwoliło LGD „Kraina Nafty” zachować maksymalny 
budżet. Z satysfakcją oznajmiamy, że w tak dobrej sytuacji znalazły się tylko dwie najlep-
sze strategie. To wielki sukces! Informujemy, że budżet w strategii LGD „Kraina Nafty” 
na nowy okres programowania (2014 – 2020) to kwota 11 230 000,00 zł. To dzięki temu 
w najbliższych sześciu latach będziemy mogli pozyskane środki finansowe przekazać w 
ramach konkursów m.in.: osobą fizycznym planującym rozpoczęcie działalności gospo-
darczej, przedsiębiorcom, j.s.t., parafiom, stowarzyszeniom. Czeka nas więc sporo pracy 
i miejmy nadzieję, że kolejne wspólne sukcesy.
I miejsce to wynik ciężkiej pracy i zaangażowania zespołu opracowującego strategię: przede 
wszystkim pracowników biura LGD, przedstawicieli gmin współpracujących przy organi-
zacji, spotkań informacyjnych oraz zbieraniu materiałów na potrzeby strategii, oraz zarzą-
du. Tak doskonały wynik jest sukcesem całej lokalnej społeczności – członków naszego sto-
warzyszenia, mieszkańców obszaru, przedsiębiorców, stowarzyszeń i innych grup działa-
jących na obszarze gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz- Zdrój, Jaśliska, Jedlicze i Miejsce 
Piastowe angażujących się w pracę nad opracowaniem i realizacją LSR. 
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zajęcia przez nas I miejsca  
w rankingu województwa podkarpackiego składam serdeczne podziękowania. 
Głównym celem opracowanej strategii jest szeroko pojęty rozwój przedsiębiorczości, na 
który przeznaczona jest kwota 4 500 000,00 zł. W ramach tego celu o „premie” w wyso-
kości 100 000,00 zł będą mogły korzystać osoby fizyczne, planujące rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej. 
Istniejące przedsiębiorstwa (mikro i małe) będą mogły ubiegać się o dofinansowanie 
na działania inwestycyjne związane z rozwojem firmy i tworzeniem nowych miejsc 
pracy. 
O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie wnioskodawcy, mający miejsce zamieszkania, 
siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR tj. na terenie 
gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Jedlicze i Miejsce Piastowe. 
W ramach strategii realizowane będą projekty dotyczące infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej i kulturowej. Beneficjentami w tych działaniach mogą być m.in. j.s.t., in-
stytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe. Budżet zaplanowany na te inwestycje 
to 3 700 000,00 zł.
Ponadto LGD zaplanowało realizację 3 Projektów Grantowych, w następujących za-
kresach tematycznych: dziedzictwo kulturowe, działania promocyjne i infrastruktura 
społeczna. Granty skierowane są głównie do organizacji pozarządowych, parafii lub in-
stytucji kultury działających na obszarze LGD. 
W tym roku planowane są dwa nabory wniosków: w zakresie zakładania działalności 
gospodarczej oraz Projekt Grantowy. W 2017 r. zaplanowano nabór wniosków w za-
kresie rozwijania działalności gospodarczej oraz infrastruktury. 
Szczegółowe informacji nt. możliwości pozyskiwania dofinansowania oraz kryteriów 
wyboru dostępu można uzyskać w Biurze LGD na ul. Dworskiej 14 (tel. 725 999 721,  
13 44 07043) lub na stronie internetowej www.kraina-nafty.pl
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w planowanych szkoleniach 
i spotkaniach informacyjnych oraz do aktywnego zaangażowania w realizację LSR,  
a przez to wspólnej pracy na rzecz rozwoju naszego obszaru – „Krainy Nafty”. 

Janina Gołąbek 
Prezes LGD „Kraina Nafty”

Zakończenie 
Szkolnej Ligi Tenisa 
Stołowego 2015/16

29 kwietnia br. w hali sportowej MOSiR rozegrano IV i za-
razem ostatni turniej Szkolnej Ligi Tenisa Stołowego. W zawo-
dach wystartowało 43 zawodników ( 22 chłopców i 21 dziewczy-
nek ) ze szkół z Dukli, Tylawy, Łęk Dukielskich i Iwli. Najlepsza 
trójka zawodników otrzymała pamiątkowe dyplomy i medale, na-
tomiast najlepsze szkoły, które w ogólnej punktacji po wszystkich 
rozegranych turniejach zajęły miejsca na podium zdobyły dodat-
kowo puchary, dyplomy oraz bony (za I miejsce 300 zł, II miejsce 
200 zł, III miejsce 100 zł).

Serdecznie gratulujemy!

Ogólna klasyfikacja szkół podstawowych:
1. Dukla- 1426 pkt.
2. Łęki Dukielskie- 1406 pkt.
3. Tylawa- 314 pkt.
4. Iwla- 224 pkt.
5. Głojsce- 146 pkt.

Ogólna klasyfikacja szkół gimnazjalnych:

1. Łęki Dukielskie- 720 pkt.
2. Dukla- 710 pkt.
3. Iwla- 616 pkt.
4. Tylawa- 580 pkt.
5. Głojsce- 268 pkt.

Szczegółowe wyniki ostatniego turnieju dostępne są na stro-
nie: www. mosir.dukla.pl

Bogdan Maciejewski

IV Półmaraton 
po Puszczy 
Niepołomickiej

Dukielska sekcja biegowa widoczna jest na różnorodnych, 
często dalekich i trudnych trasach. W dniu 24 kwietnia br. w Pusz-
czy Niepołomickiej został zorganizowany IV Półmaraton. Zawod-
nik naszej sekcji - Damian Marciniec - brał udział w tej rywaliza-
cji na świeżym powietrzu na dystansie 21 km. Jak sam określił „ 
był to raczej sprint ze średnią prawie 30 km/h.” Nasz zawodnik, 
dzięki dobrej postawie zajął 13 miejsce w kat. „Open” Gratulacje!

Damian Leśniak

X Jubileuszowy 
Konkurs 

Ekologiczny
Tegorocznym gospodarzem X Jubileuszowego 

Konkursu Ekologicznego, który odbył się 13 maja 
2016 r. był Zespól Szkół nr 1 w Dukli. Rywalizacja 
zespołowa tradycyjnie już składała się z dwóch czę-
ści zarówno na szczeblu szkół podstawowych jak i 
gimnazjalnych. Pierwsza część to prace zespołowe 
oceniane przez komisję konkursową, a drugi etap 
to praca indywidualna w formie testu, gdzie ilość 
punktów zdobytych przez uczniów również wpły-
wała na wynik końcowy reprezentowanej szko-
ły. Współzawodnictwo przebiegało według ściśle 
określonych zasad, a sami uczestnicy po raz ko-
lejny pokazali, że są dobrze przygotowani do ry-
walizacji z zakresu ekologii, ochrony przyrody jak 
również znajomości gminy Dukla. Atrakcyjne na-
grody ufundowane przez burmistrza Dukli, Zespół 
Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z sie-
dzibą w Dukli oraz Nadleśnictwo Dukla wręczała 
zwycięzcom Halina Cycak – sekretarz gminy Dukla. 
Dodatkową nagrodą dla uczestników konkursu jest 
wycieczka, która pozwoli przybliżyć uczniom atrak-
cje turystyczne gminy Dukla.

Klasyfikacja końcowa – szkoły podstawowe:
Klasyfikacja końcowa szkoły:  Klasyfikacja in-
dywidualna:
1. ZS nr 1 w Dukli 1. Wiktoria Jakieła - ZS nr 1 

w Dukli
2. ZSP w Jasionce 2. Kinga Długosz - ZS nr 1 w Dukli
3. ZSP w Lękach Dukielskich 3. Klaudia 

Stelmaszczyk - ZS nr 1 w Dukli
4. ZSP w Tylawie 4. Jakub Kucharski - ZSP  

w Jasionce
5. SP w Wietrznie 
6. SP w Iwli 
7. ZSP w Równem 

Klasyfikacja końcowa – gimnazja:
Klasyfikacja końcowa szkoły: Klasyfikacja in-
dywidualna:
1. ZSP w Tylawie 1. Mateusz Fesz - ZSP w Równem
2. ZSP w Równem 2. Natalia Śliwińska - ZSP w 
Łękach Dukielskich 
3. SZP w Łękach Dukielskich 3. Waldemar 
Czupiński - Gimnazjum w Iwli
4. Gimnazjum w Iwli 4. Magdalena Zięba - 
ZSP w Tylawie
5. ZSP w Jasionce 5. Mariola Sokół - ZSP w Jasionce
6. ZS nr 2 w Dukli 

Szczególne podziękowania należą się: Katarzynie 
Poradyło, Annie Marczyńskiej, Marii Stankiewicz, 
Bartoszowi Szczepanikowi oraz pozostałym oso-
bom, które brały udział w organizacji konkursu. 
Dziękujemy uczestnikom i gratulujemy zwycięzcom.

Andrzej Marczyński 
Specjalista  

Urząd Miejski w Dukli

Pasja oczami Marii 
Magdaleny

1 maja 2016 roku uczniowie klasy II Gimnazjum w Głoj-
scach przygotowani przez panią Monikę Drajewicz wystawili 
w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Maksymiliana 
Kolbe spektakl pt. „Pasja oczami Marii Magdaleny”. Drugo-
klasiści przedstawienie to przygotowali w ramach realizacji edu-
kacyjnego projektu gimnazjalnego. W uroczystości udział wzięli 
wierni z parafii Głojsce oraz zaproszeni goście. Praca nad pro-
jektem trwała cztery miesiące. Na początku zebrano potrzebne 
materiały, opracowano scenariusz, przydzielono role. Następnie 
przystąpiono do prób, które chociaż żmudne przynosiły wiele ra-
dości. W końcu nastąpił długo wyczekiwany dzień - wystawie-
nie sztuki. Praca młodzieży okazała się niezwykle owocna, gdyż 
spektakl bardzo spodobał się widzom. W trakcie jego trwania mo-
gli oni śledzić sceny z Męki Pańskiej, w tak ważnym dla chrześci-
jan Roku Miłosierdzia. Projekt poprzedziła przemowa ks. Janusza 
Kuniora, który mówił o niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. 
Działania młodzieży, były więc strzałem w dziesiątkę, gdyż cho-
ciaż głównym założeniem projektu było przygotowanie i wysta-
wienie przez uczniów pasji – okazało się, że oprócz tego udało się 
zrealizować dodatkowy, szczytny cel – zbiórkę pieniędzy dla cho-
rej Hani. Gimnazjaliści zebrali dla dziewczynki 900 zł. Wszystkim 
ofiarodawcom bardzo dziękujemy.

Aneta Cyran

Podsumowanie konkursów 
 6 maja 2015 roku w ZS nr 1 dokonano podsumowania obcho-

dów 1050-lecia Chrztu Polski poprzez organizację konkursu histo-
rycznego i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.

Konkurs historyczny miał formę testu pisemnego. Zgłosiło 
się do niego 15 uczniów z klas 4 – 6. Po zakończeniu testy zostały 
sprawdzone prze komisję składającą się z nauczycieli historii: Sta-
nisława Kalitę i Stanisława Fornala. Wyniki konkursu przedsta-
wiają się następująco:

I miejsce - Daniel Gołąbek (5c), 
II miejsce - Małgorzata Szczurek (6c),
III miejsce - Jakub Folcik (6c), Kacper Brzana (5c), Klaudia Stel-

maszczyk (5c), Bartosz Zych (6a).
W konkursie plastycznym udział wzięło 41 uczniów. Uczest-

nicy wykorzystali różnorodne techniki plastyczne. Pracą komisji 
składającej się również z przedstawicieli uczniów przewodniczyła 
Maria Fornal. Nagrodzeni zostali następujący uczniowie: 

I miejsce – Wiktoria Jakieła (5b), Klaudia Stelmaszczyk (5c),
II miejsce – Daria Rajchel (4a), Nikola Stanek (4a), Julia Kaliń-

ska (6a), Zuzanna Torba (5a), 
III miejsce – Maksymilian Ukleja (5a), Martyna Belczyk (5a), 

Kacper Brzana (5c), Adriana Fornal (5a), Joseph Aitanun (5b).
Wszystkim uczestnikom konkursów serdecznie dziękujemy 

za zaangażowanie i aktywny udział w upamiętnianiu tak ważnej 
rocznicy w historii Polski a laureatom gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów. 

Organizatorzy:  
Maria Fornal, Stanisław Kalita, Stanisław Fornal
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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

Prawo przy porannej kawie ...
Za górami, za lasami żyła sobie miłość…
Rozwód. Słowo, które wy-
wołuje kontrastowe uczu-
cia. Dla jednych jest to nowy 
akt urodzenia, dla innych 
przysłowiowy koniec świata. 
Niepodważalne jest jednak to, 
iż  dopływające dane staty-
styczne przerażają i zmuszają 
do refleksji. Małżeństwo prze-
stało być bowiem nienaruszal-
ne, a założone obrączki wcale 
nie gwarantują wspólnego do-
czekania starości przy gromad-
ce wnuków i z dawnym bły-
skiem w oku. Rozwód to zazwy-
czaj długotrwały i wieloeta-
powy proces. Zajmuje on dru-
gie miejsce, zaraz po śmierci 
małżonka, spośród 43 najbar-
dziej stresujących wydarzeń 
życiowych. 
Art. 56 Kodeksu rodzinnego  
i opiekuńczego podkreśla, iż 
jeśli pomiędzy małżonkami na-
stąpił zupełny i trwały rozkład 
pożycia, każdy z nich może żą-
dać, aby sąd rozwiązał małżeń-
stwo poprzez rozwód. Rozkład 
ma charakter zupełny, jeże-
li ustały więzi fizyczne, du-
chowe i gospodarcze małżon-
ków. Zachowanie co najmniej 
jednej z nich, sprawi, iż nie 
spełniona zostanie pozytywna 
przesłanka orzeczenia rozwo-
du. Trwałość rozkładu pożycia, 
związana jest zawsze z progno-
zą co do jej przyszłości, a nade 
wszystko wynika z przyczyn, 
które doprowadziły do jej roz-
kładu, a także z czasu pozo-
stawania przez małżonków w 
stanie zaniku wszystkich więzi 
małżeńskich. 
Do rozwodu pomimo spełnie-
nia powyższych, pozytywnych 
przesłanek nie dojdzie, jeże-
li miałoby na tym ucierpieć do-
bro wspólnych małoletnich 
dzieci małżonków albo jeże-
li z innych względów orzecze-
nie rozwodu byłoby sprzeczne 
z zasadami współżycia spo-
łecznego. Przesłanki takiej 
nie stanowi dobro pełnolet-
nich dzieci, nawet wówczas, 
gdy ze względu na chorobę nie 
są w stanie samodzielnie egzy-
stować. W takiej sytuacji orze-
czenie rozwodu mogłoby nato-
miast pozostawać w sprzeczno-
ści z zasadami współżycia spo-
łecznego. Sąd w sytuacji ist-
nienia małoletnich dzieci ana-
lizuje w jaki sposób orzecze-
nie rozwodu wpłynie na ich 
rozwój, a także na poczucie 
bezpieczeństwa. Za sprzeczne 

z zasadami współżycia społecz-
nego uznaje się udzielenie roz-
wodu, gdy jedno z małżonków 
jest nieuleczalnie chore, wy-
maga opieki materialnej i du-
chowej współmałżonka, a roz-
wód stanowiłby dla niego ra-
żącą krzywdę. Sąd Najwyższy  
w swoich orzeczeniach wskazu-
je jednak, że nie można przez 
to rozumieć choroby powstałej 
z winy małżonka, takiej jak np. 
uzależnienie.
Rozwód nie jest również do-
puszczalny, jeżeli żąda go mał-
żonek wyłącznie winny rozkła-
du pożycia, chyba że drugi mał-
żonek wyrazi zgodę na rozwód 
albo że odmowa  zgody na roz-
wód jest w danych okoliczno-
ściach sprzeczna z zasadami 
współżycia społecznego.
Często zdarza się, iż wskutek 
rozwodu cierpi nie tylko serce. 
Niekiedy poświęcając całe do-
tychczasowe życie dla małżeń-
stwa, człowiek zapomniał o so-
bie, o własnych marzeniach, 
celach czy ambicjach, wobec 
czego nie podjął pracy zawo-
dowej, co z kolei skutkuje jego 
obecnie ograniczoną zdolnością 
finansową. Ustawodawca prze-
widział możliwość uzyskania 
alimentów od małżonka, któ-
rych możemy żądać już w po-
zwie rozwodowym, a także po 
orzeczeniu rozwodu - w po-
zwie o alimenty. Roszczenia ali-
mentacyjne przedawniają się  
z upływem trzech lat. Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy w art. 60 
stanowi, że małżonek rozwie-
dziony, który nie został uzna-
ny za wyłącznie winnego roz-
kładu pożycia i który znajdu-
je się w niedostatku, może żą-
dać od drugiego małżonka roz-
wiedzionego dostarczania środ-
ków utrzymania w zakresie od-
powiadającym usprawiedliwio-
nym potrzebom uprawnione-
go oraz możliwościom zarobko-
wym i majątkowym zobowiąza-
nego. 
Inna sytuacja przedstawia się, 
jeśli jeden z małżonków został 
uznany za wyłącznie winnego 
rozkładu pożycia, a rozwód po-
ciąga za sobą istotne pogorsze-
nie sytuacji materialnej mał-
żonka niewinnego. Wówczas 
sąd na żądanie małżonka nie-
winnego, może orzec, iż druga 
osoba obowiązana będzie przy-
czyniać się w odpowiednim za-
kresie do zaspokajania jego 
usprawiedliwionych potrzeb, 

chociażby ten nie znajdował 
się w niedostatku. Obowiązek 
dostarczania środków utrzy-
mania małżonkowi rozwiedzio-
nemu wygasa w razie zawar-
cia przez tego małżonka nowe-
go małżeństwa. Jednakże gdy 
zobowiązanym jest małżonek 
rozwiedziony, który nie został 
uznany za winnego rozkładu 
pożycia, obowiązek ten wyga-
sa także z upływem pięciu lat 
od orzeczenia rozwodu, chy-
ba że ze względu na wyjątko-
we okoliczności sąd, na żąda-
nie uprawnionego, przedłuży 
wymieniony termin pięcioletni.
 Warto w tym miejscu wskazać, 
że od stycznia 2016 br. weszły 
w życie przepisy ustawy doty-
czące wspierania polubownych 
metod rozwiązywania spo-
rów w sprawach cywilnych, co 
oznacza, że pozew złożony po 
tym terminie powinien zawie-
rać informację, czy strony pod-
jęły próbę mediacji lub inne-
go pozasądowego sposobu roz-
wiązania sporu, a w przypad-
ku, gdy takich prób nie pod-
jęto, wyjaśnienie przyczyn ich 
niepodjęcia. Działanie to może 
być nadzieją dla wielu małżon-
ków. Niezamieszczenie w po-
zwie rozwodowym wyżej wy-
mienionych informacji bądź 
wyjaśnienia będzie stanowiło 
brak formalny pisma.
W życiu istnieją sprawy, o któ-
re warto walczyć do samego 
końca. Niespodziewane zwro-
ty akcji czy napotkane drogo-
wskazy, które nagle rozkazu-
ją obrać odmienny kierunek. 

Co więc dzieje się w sytuacji, 
gdy po złożeniu pozwu rozwo-
dowego zobaczymy szansę na 
ratowanie małżeństwa? Pozew 
rozwodowy może być cofnię-
ty przed rozprawą jeśli strona 
pozwana w odpowiedzi na nie, 
nie żądała rozwodu i wnosiła  
o oddalenie powództwa, jeżeli 
natomiast żąda orzeczenia roz-
wodu, sąd ma obowiązek pro-
wadzić postępowanie rozwo-
dowe, a powód nie może sku-
tecznie cofnąć pozwu. Po roz-
poczęciu rozprawy, tj. w toku 
procesu, pozew może być cof-
nięty za zgodą pozwanego mał-
żonka. Dopuszczalne jest tak-
że, cofnięcie pozwu po wy-
daniu przez sąd wyroku roz-
wiązującego małżeństwo, ale 
przed jego uprawomocnie-
niem, jeżeli obydwoje mał-
żonkowie nie chcą już rozwo-
du. Wyrok uprawomocnia się 
w terminie 14 dni od doręcze-
nia go wraz z uzasadnieniem, 
a jeżeli żadna ze stron nie zło-
żyła wniosku o uzasadnienie, 
w terminie trzech tygodni od 
ogłoszenia. Sąd z urzędu zwra-
ca stronie całą uiszczoną opła-
tę od pozwu o rozwód w razie 
cofnięcia pozwu na skutek po-
jednania się stron w pierwszej 
instancji. W razie pojednania 
się stron przed zakończeniem 
postępowania apelacyjnego, 
zwraca się połowę uiszczonej 
opłaty od apelacji. 

Natalia Belcik

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

Wykaz obejmuje działkę nr 87/1 położoną  
w Chyrowej oraz działkę nr 587 położoną  

w Zboiskach.
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 nieruchomości 
w terminie do dnia 11 lipca 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dukli 
pok. Nr 106. 
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej 
www.dukla.pl.

BURMISTRZ
Andrzej Bytnar

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 z później-
szymi zmianami) informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Dukli wywieszony został wykaz nieruchomości, przeznaczonych 
do dzierżawy.

Wykaz obejmuje działki nr: 109/3 położo-
ną w Zboiskach i 165 położoną w Zawadce 

Rymanowskiej.
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 21 czerwca 2016 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli.

------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy i Turyści,
Zwracamy się do Was z gorącym apelem o współdziałanie z burmistrzem Dukli i dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-

kreacji w zwalczaniu, piętnowaniu aktów wandalizmu na szlakach turystycznych gminy Dukla. W ubiegłym roku został oznakowany 
szlak rowerowy na Grodzisku w Wietrznie, w tym roku oznakowywany jest szlak łączący niebieski gminny szlak z zielonym oraz 
rozbudowywane szlaki na Grodzisku. Okazuje się jednak, że niektórym osobom to przeszkadza, bo wyrywają słupki, tablice infor-
macyjne. Zniszczona została luneta na Wzgórzu 534, gdzie znajduje się punkt widokowy. Także na górze Cergowej zniszczona jest 
tabliczka informacyjna, wyginane też są tablice informacyjne na gminnym szlaku rowerowym. A sezon turystyczny się rozpoczyna. 
Te wszystkie braki trzeba uzupełnić i znowu wydać publiczne pieniądze. Dlatego prosimy o przeciwdziałanie wandalizmowi. Przez 
wspólne działanie przeciwstawimy się prymitywnym wandalom i ludziom złej woli niszczącym dobro publiczne w naszej gminie. 
Prosimy o zgłaszanie aktów wandalizmu dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, odpowiedzialnego za utrzymanie szla-
ków turystycznych: tel. 13 43 30 335. Jesteśmy pewni, że nasza gmina będzie przyjazna turystom, a wandale poczują się w niej źle  
i będą izolowani. 

Z wyrazami szacunku  
pracownicy gminy Dukla i MOSiR Dukla

Gospodarstwo Ogrodnicze
„OLA”

oferuje sprzedaż:
- kwiatów balkonowych i ogrodowych,

- krzewów ozdobnych
- sadzonek warzyw

Ceny: 
- surfinia – 3,00 zł

- aksamitka – 1,00 zł
- pomidory różnych odmian – 1,50 zł

Zapraszamy.

Kontakt: 606 782 467
Cergowa 222a

Przepisy ruchu 
drogowego  
w praktyce

Użycie kierunkowskazu podczas manewru  
wyprzedzani /omijania/

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnali-
zować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprze-
stać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

Oznacza to, że podczas wyprzedzania, zmieniamy pas na lewy 
(włączamy kierunkowskaz i wyłączamy go jak już zmienimy pas), 
wyprzedzamy auto lewym pasem (wyprzedzamy więc już jeste-
śmy na lewym pasie, kierunkowskaz jest zbędny), następnie zmie-
niamy pas na prawy (tym razem włączamy prawy kierunkowskaz). 
W praktyce kierowcy często mają włączony lewy kierunkowskaz 
cały czas, aż do momentu powrotu na prawy pas co jest błędem.

Ryszard Chrobaczyński
Ośrodek Szkolenia Kierowców

Tip Top
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W pasiece

Łowiectwo i ekologia

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

Uwaga na kleszcze!
Choroby odkleszczowe to nie tylko borelioza czy kleszczowe 

zapalenie mózgu. Lista chorób jest znacznie dłuższa. Kleszcze 
zwykle zakażają całą gamą różnych mikroorganizmów na raz. 
Większość chorych otrzymuje od kleszcza pakiet bakterii, które 
wywołują trudne do wyleczenia choroby.

Borelioza – wywołują ją 
bakterie Borrelia burgdorferi. 
Bakterie mogą występować w 
kilku postaciach – jako krętki, 
a także w formach przetrwalni-
kowych m.in. jako cysty. Krętki 
są bardzo ruchliwe, natomiast 
formy przetrwalnikowe nie-
ruchome, za to są odporne na 
niektóre antybiotyki niszczące 
krętki. Borrelia może przeni-
kać do komórek ludzkich i tam 
przeżyć. Niektóre odmiany bo-
reliozy wywołują dolegliwości 

stawowe, inne neurologiczne. 
Istnieją też bakterie powodu-
jące zmiany skórne. General-
nie borelioza atakuje tkankę 
łączną, mięśniową i nerwową. 
Pierwszymi sygnałami mogą 
być rumień i dolegliwości jak 
przy grypie. Choroba rozwija 
się w ciągu 1 – 3 tygodni od 
ukąszenia. Może pojawić się 
rumień wędrujący – zaczer-
wienienie o średnicy od kilku 
do kilkunastu centymetrów. 
Uwaga: rumień wędrujący wy-

stępuje w ok. 30% przypad-
ków boreliozy (u dzieci tylko 
w 10%). W tej fazie mogą poja-
wić się objawy grypopodobne. 
Jeśli nie zostaną podane anty-
biotyki, borelioza przechodzi w 
fazę rozsianą. W ciągu 2 tygo-
dni do kilku miesięcy pojawiają 
się objawy wtórne. Może to być 
zapalenie stawów, zaburzenia 
neurologiczne i kardiologiczne. 
Po roku od zarażenia borelioza 
przechodzi w postać przewle-
kłą. Lista objawów tej fazy jest 
długa. Pojawia się gorączka, 
dreszcze, bóle głowy, gardła, 
stawów, tiki mięśni, sztywność 
stawów. Boreliozę leczy się an-
tybiotykami. U niektórych cho-
rych leczenie może trwać po-
nad półtora roku.

Uwaga! Negatywny wynik 
badania w kierunku boreliozy 
nie wyklucza jej. Najczęściej 
diagnoza stawiana jest na pod-

stawie objawów klinicznych, 
po wyeliminowaniu innych 
schorzeń. Często borelioza, 
zwłaszcza przewlekła, jest my-
lona ze stwardnieniem rozsia-
nym, nerwicą, reumatyzmem 
czy toczniem rumieniowatym. 

Kleszczowe zapalenie mó-
zgu – bardzo poważna choroba 
centralnego układu nerwowego 
wywoływana zakażeniem wiru-
sowym. By wprowadzić wirusa 
do organizmu człowieka wy-
starczy tylko ukłucie mierzącej 
około milimetra larwy klesz-
cza. Po kilkunastu dniach od 
zakażenia pojawiają się u cho-
rego objawy podobne do grypy: 
gorączka, bóle głowy, ból mię-
śni, uczucie ogólnego rozbicia. 
Trwają one około tygodnia, po 
czym mogą albo ustąpić albo 
rozwinąć się w zapalenie mó-
zgu (u osób dorosłych) lub 

opon mózgowo – rdzeniowych 
(u dzieci i młodzieży). Wów-
czas pojawiają się bóle głowy, 
nudności, wymioty, zaburzenia 
orientacji, drgawki, niedowłady 
i porażenia mięśni, częściowa 
lub całkowita utrata świado-
mości, przytomności, śpiączka. 
Choroba może prowadzić do 
śmierci lub pozostawić po so-
bie trwałe następstwa neurolo-
giczne. Leczenie prowadzone 
jest wyłącznie w warunkach 
szpitalnych i może trwać wiele 
tygodni, nawet rok.

Babeszjoza – rozwija się 
w następstwie ukąszenia przez 
kleszcza, wywołują ją pierwot-
niaki zamieszkujące jego gru-
czoły ślinowe. Często towarzy-
szy boreliozie. Leczenie babe-
szjozy jest konieczne – dopóki 
nie zostanie ona wyleczona, te-
rapia boreliozy nie będzie sku-
teczna. U części osób prze-
biega bezobjawowo lub daje 
objawy podobne do przezię-
bienia. Pierwsze objawy, czyli 
gorączka, dreszcze, złe samo-
poczucie, występują od tygo-
dnia do 6 tygodni od zarażenia, 
mogą też pojawić się znacznie 
później. U osób z grupy szcze-
gólnego ryzyka (noworodki, 
osoby starsze, osoby cierpiące 
na choroby układu odporno-
ściowego, biorcy przeszcze-
pów, osoby po chemioterapii, 
osoby po zabiegu usunięcia śle-
dziony) występuje wysoka go-
rączka ze wstrząsami, dresz-
czami i objawy nasilonej nie-
dokrwistości hemolitycznej. 
Stwierdza się powiększenie śle-
dziony i/lub powiększenie wą-
troby, a w badaniu morfologii 
krwi niedokrwistość, leukope-
nię i małopłytkowość. Lecze-
nie polega na podawaniu leków 
przeciwmalarycznych (prze-
ciwpierwotniakowych). Cho-
rzy mogą wymagać przetoczeń 
krwi.

Tularemia – wywołuje ją 
pałeczka Francisella tularen-
sis, która jest jedną z najbar-
dziej zakaźnych bakterii. Wy-
stępują różne postacie tula-
remii, wynikające z różnych 
dróg zakażenia i objawów. Nie-
które z nich mogą mieć bardzo 
gwałtowny przebieg i prowa-

Ważna waga matki Nie można zapomnieć o odkry-
ciu ks. Jana Dzierżonia – prawa 
dzieworództwa. I tak krok po 
kroku ludzkość dochodziła do 
dnia dzisiejszego, gdzie nor-
malnym zabiegiem gospodarki 
jest hodowla matek pszczelich 
przez wielu prostych pszczela-
rzy. Matki unasienniamy w lo-
cie i sztucznie jak kto woli. 
Pszczelarzom praktykom pra-
gnę zaproponować metodę ho-
dowli matek Cezarego Kruka. 
Zapoznać się z nią można w in-
ternecie: www.youtube.com/
watch?v=sCJvcr0lrZg 

Ubolewam nad tym, że ho-
dowcy matek nie prowadzą 
już oceny matki ze względu 
na wagę. A jest to moim zda-
niem ważny czynnik mówiący 
o jakości matki. Przypomnę, 
że matka krainka zaraz po wy-
gryzieniu powinna ważyć mi-
nimum 185 mg. Jako argument 
powiem tyle, że lekarze też 
ważą noworodka po urodzeniu 
i jest to dla nich ważna infor-
macja. Długość matek winna 
wynosić od 16 do 20 mm. W 
dużej matce są duże narządy 

rodne zdolne produkować dużo 
jajeczek. Natomiast mała matka 
mimo jej „chęci” pracy na rzecz 
rodziny nie może rywalizo-
wać z dużymi matkami. Duże 
matki powstają z dużych jajek, 
a można osiągnąć efekt zwięk-
szenia jajeczka poprzez ograni-
czenie matki w czerwieniu. Na 
wagę matki ma również wpływ 
ilość poddanych mateczników. 
Ta sama ilość karmicielek le-
piej zaopiekuje się dwudzie-
stoma matecznikami niż sześć-
dziesięcioma. Jest to proste i lo-
giczne. Tak samo jak to, że ho-
dując więcej matek więcej za-
robi hodowca i niekoniecznie 
będzie mu zależało na jakości 
matek. Dlatego zachęcam do 
hodowli matek we własnym za-
kresie ze sprawdzonego i do-
brego materiału.

W czerwcu w pasiekach 
prowadzimy wychów matek i 
dokonujemy wymiany starych 
matek na nowe. Jest to bardzo 
ciekawy i zajmujący czas dla 
miłośników pszczelarstwa. Hi-
storia hodowli matek zaczyna 
się prawdopodobnie w staro-
żytnej Grecji. To tam w celu 
wyhodowania nowych matek 
przekładano ramkę z jajkami 
do rodziny osieroconej. Dzięki 
temu uzyskiwano matki ratun-
kowe. Jako ciekawostkę należy 
nadmienić, że wówczas matkę 
uważano za króla i sądzono, że 
to on rządzi całą rodziną. Hi-
storia zna zapiski z których Ja-
cob Nicol w VI wieku udzie-
lał rad jak wyhodować matkę. 
Znany badacz pszczół François 
Huber w XVII wieku odkrył, 
że zabranie larwy z matecznika 
i zastąpienie jej zwykłą larwą 
pszczelą w wieku do 48 godzin 
nie przeszkadza pszczołom i 

dalej prowadzą wychów ma-
tek. W 1860 roku w Petesburgu 
Gusiew zaprezentował sprzęt 
do produkcji miseczek matecz-
nikowych. Dwadzieścia dzie-
więć lat potem G. Doolittle wy-
daje książkę pt. „Naukowy wy-
chów matek pszczelich”. Ko-
lejny etap to prowadzenie prób 
przekładania larw pszczelich W 
pasiece Roota w USA na po-
czątku XX wieku hodowano 
już matki na szeroką skalę. Za-
częto korzystać z usług poczty 
w dostarczaniu matek klien-
tom. Kolejnym krokiem w ho-
dowli matek było skuteczne 
unasiennienie jej po wielu la-
tach nieudanych prób. Praw-
dopodobnie dokonał tego Wat-
son w Ameryce. Kolejny etap 
to czas skonstruowania aparatu 
do unasienniania matek pszcze-
lich przez Mackensena. Wcze-
śniej do unasieniania matek 
wykorzystywano trutowiska. 

dzić do śmierci, zwłaszcza jeśli 
nie zostały rozpoznane, a co za 
tym idzie – leczone – na czas. 
Człowiek może się nią zarazić 
przez:
- bezpośredni kontakt z chorym 

zwierzęciem (głównie zające, 
dzikie króliki, gryzonie), jego 
tkankami (np. przy oprawia-
niu zwierząt),

- poprzez wdychiwanie pyłu 
roślinnego zanieczyszczo-
nego odchodami gryzoni, np. 
siano, słoma, sierść zakażo-
nych zwierząt,

- drogą pokarmową (spożycie 
zakażonej żywności, wody),

- przez spojówki (w wyniku za-
tarcia oczu palcami),

- ukąszenia stawonogów (np. 
kleszczy, komarów).

Postaci tularemii:
1. wrzodziejąco - węzłowa; ru-

mieniowate grudki, które 
w ciągu 48 godzin powięk-
szają się do 1 - 2cm i prze-
kształcają w krosty a następ-
nie we wrzody; potem dołą-
czają objawy grypopodobne;

2. anginowa; powoduje wy-
siękowe zapalenie gardła i 
jamy ustnej, z tendencją do 
owrzodzeń błony śluzowej;

3. żołądkowo - jelitowa; od 
formy biegunki do ostrej po-
staci pokarmowej z owrzo-
dzeniami jelit; 

4. płucna; najostrzej przebie-
gająca;

5. oczno - węzłowa; 
6. durowa; z wysoką gorączką; 

u 50 - 80% osób stwierdza 
się wtórne zapalenie płuc z 
ropną plwociną i dusznością. 
Śmiertelność sięga 50%. 
W przypadku podejrzenia 

tularemii do badań pobiera się 
próbki z węzłów chłonnych, 
zeskrobiny ze zmian skórnych, 
próbki krwi, plwociny, moczu, 
materiał z przewodu pokarmo-
wego, wymazy z gardła i ran, 
płyn opłucnowy, a także próbki 
zanieczyszczonej wody i żyw-
ności. Leczenie antybiotykowe.

Bartonella – można się nią 
zarazić nie tylko po ukąszeniu 
przez kleszcza, lecz także przez 
inne stawonogi żywiące się 
krwia (np. pchły, komary). Daje 
objawy ze strony centralnego 
układu nerwowego - spotęgo-
wane symptomy przewlekłej 

boreliozy, jak zwiększona draż-
liwość, roztrzęsienie, bezsen-
ność, lęki, niedobory poznaw-
cze, zaburzenia układu czucio-
wego, gorączka, a w skrajnych 
przypadkach - padaczki. Inne 
objawy to nieżyt żołądka, ból 
brzucha, poranne bóle pode-
szw stóp, bolesne guzki wzdłuż 
kończyn, bóle węzłów chłon-
nych. Leczenie antybiotykowe 
1 - 3 miesiące lub dłużej. 

Erlichioza – najczęstszym 
wektorem zakażenia są nimfy, 
rzadziej dorosłe kleszcze. 
Można ją rozpoznać przede 
wszystkim po leukopenii, czyli 
obniżeniu liczby leukocytów 
we krwi obwodowej. We wcze-
snej infekcji można zaobserwo-

wać zmniejszenie płytek krwi 
i podwyższone enzymy wątro-
bowe. Do pozostałych obja-
wów należą bóle głowy, bóle 
mięśni oraz chroniczne zmę-
czenie, które trudno odróżnić 
od objawów samej boreliozy. 
Leczenie antybiotykami do 4 
tygodni, czasami przy zaawan-
sowaniu choroby, stosuje się 
wydłużony okres dawkowania 
oraz leczenie dożylne. 

Innymi chorobami odklesz-
czowymi są: neoerlichioza, 
gorączka Q, gorączka plami-
sta Gór Skalistych, dur po-
wrotny, kleszczowa gorączka 
Kolorado.

BaSz 

„Czas leśnych kurierów” 
nagrodzony

Film „Czas Leśnych Kurierów” po sukcesie na targach filmów 
dokumentalnych w Cannes znów został doceniony w organizowa-
nym przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej Ogólnopol-
skim Konkursie Programów Telewizji Lokalnych „To Nas Doty-
czy”. Jury przyznało temu fabularyzowanemu dokumentowi Na-
grodę Główną w kategorii Moja Mała Ojczyzna. Nagrodę i statu-
etkę odebrał Bogdan Miszczak, prezes TV Obiektyw podczas gali, 
która odbyła się 27 kwietnia w Jachrance. 

Film zrealizowany we współpracy z Regionalną Dyrekcją La-
sów Państwowych w Krośnie miał swoją premierę 7 stycznia tego 
roku i był już wielokrotnie wyświetlany w kinach Podkarpacia. 
Opowiada on o losach kurierów beskidzkich, którzy w czasie II 
wojny światowej przekradając się z Polski na Węgry, przenosili 
meldunki, dokumenty i broń, a także przeprowadzali emisariuszy, 
utrzymując w ten sposób kontakt okupowanego kraju z rządem na 
uchodźctwie.

W filmie „zagrały” plenery sanockiego skansenu, okolice Ja-
siela i Balnicy, część zdjęć zrealizowano w Jaśle i w Rymanowie. 
Wystąpili w nim zarówno profesjonalni aktorzy, jak i statyści, któ-
rych agencja wybrała spośród mieszkańców województwa pod-

karpackiego. Na ekra-
nie pojawiają się też le-
śnicy z terenu Biesz-
czadów i Beskidu Ni-
skiego, przypomina-
jący rolę ludzi lasu  
w organizacji działal-
ności kurierskiej. Kolo-
rytu akcji dodaje udział 
grupy rekonstrukcji hi-
storycznej z Sanoka. 

Edward Marszałek 
rzecznik prasowy 

RDLP w Krośnie
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Złota myśl J
„Czytaj uważnie Twoją umowę z wydawcą. Pamiętaj, że duży druk daje, a mały zabiera.”
           H. Jackson Brown, Jr.

 

 

 

LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  
Profile kształcenia: 

1. mundurowy 

2. ratowniczo- 
fizjoterapeutyczny 

3. manager sportu, 
turystyki i rekreacji 

4. humanistyczny 

5. pro prawniczy 

6. językowy 

7. matematyczno- 
przyrodniczy 

TECHNIKUM  
1. technik handlowiec 

2. technik ekonomista 

3. technik informatyk 

4. technik organizacji 
reklamy 

5. technik leśnik 

6. technik turystyki 
wiejskiej 

KLASA SPORTOWA 
dodatkowo 7 godz. 
zajęć sportowych 

WWW.ZS2.DUKLA.PL 
    ZS NR 2 W DUKLI 

         Liceum Ogólnokształcące     
im. św. Jana z Dukli 

W krainie rondla i patelni
Przepisy można przesyłać na adres: Urząd Miejski w Dukli -DPS, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11
lub na adres internetowy dps@dukla.pl z dopiskiem „Kącik kulinarny”             

     a

Cykl artykułów rozpoczynamy jedna z najbardziej znanych 
i popularnych kasz.

Kasza jęczmienna
Znana na całym świecie występuje w kilku różnych rodza-
jach – od pęczaku, czyli oczyszczonych ziaren jęczmienia 
w całości, przez kaszę perłową, której duże cząstki są do-
datkowo obtaczane i polerowane, po klasyczną kaszę ła-
maną , która zawiera więcej wartości odżywczych niż per-
łowa, dzięki zachowaniu ciemnej skórki.
Niezależnie od sposobu przygotowania, kasze jęczmienne 
zawierają bardzo dużo błonnika(glukanu), są bogate w ob-
niżające poziom cholesterolu fitozwiązki, ale przede wszyst-
kim – są pyszne!
Stanowią aż 70% kasz wytwarzanych i jadanych w Pol-
sce. Robi się z nich wiele charakterystycznych lokalnych 
potraw, takich jak pierogi, gołąbki czy budynie mięsne.  
A dzięki swojemu delikatnie „ziemistemu” smakowi, ideal-
nie łączą się z ciemnymi mięsami, sosami i tradycyjnymi da-
niami kuchni polskiej.
Kasza jęczmienna w walce ze złym cholesterolem
Najważniejszą zaletą kasz jęczmiennych jest spora zawar-
tość tzw. rozpuszczalnego błonnika pokarmowego. Spośród 
wszystkich zbóż największą jego ilością mogą się „pochwa-
lić” właśnie jęczmień oraz owies. Przyczynia się on przede 
wszystkim do obniżenia we krwi ilości tzw. złego choleste-
rolu (LDL). Przy tym, pomaga utrzymywać na stałym pu-
łapie poziom glukozyw naszym organizmie, a także - wią-
żąc się z wodą - zapewnia uczucie sytości na dłuższy czas  
i usprawnia przemianę materii.
Kasza jęczmienna dla układu krwionośnego
Choć w kaszy jęczmiennej znajdziemy mniej witamin z grupy 
B niż na przykład w kaszy gryczanej czy jaglanej, to jednak 
wśród pozostałych kasz może się ona poszczycić największą 
zawartością witaminy K. W naszym ciele uczestniczy ona w 
procesach krzepnięcia krwi (zapobiega krwotokom), a także 
uszczelniania naczyń krwionośnych. Chcesz dostarczyć jej 
sobie więcej? Połącz kaszę jęczmienną z zielonymi warzy-
wami, np. szpinakiem, brokułami lub brukselką.

W numerze czerwcowym podaję przepis na:

 Gołąbki z pęczaku
Składniki:
2 duże garście suszonych grzybów,
2 szklanki pęczaku,
1 głowa kapusty (niby powinna być biała ale z włoskiej są 
delikatniejsze),
2 dorodne cebule,
20 dag słoniny (lub oleju rzepakowego) pokrojonej w drobną 
kostkę,
2 jajka do pary, sól i pieprz,

Wykonanie:
Grzyby moczymy przez noc, a rano gotujemy do miękko-
ści w lekko osolonych 2 litrach wody. Odcedzamy, wywar 
zachowujemy. Pęczak zalewamy 5 szklankami wywaru z 
grzybów i gotujemy do miękkości na malutkim ogniu. W 
tym czasie usuwamy głąb z kapusty i wkładamy ją do wiel-
kiego gara pełnego wrzącej osolonej wody. Gotujemy przez 
około 10 minut. Należy teraz oddzielić od siebie liście kapu-
sty, można to zrobić na kilka sposobów. Dość wygodnie jest 
za pomocą dwóch drewnianych łyżek odrywać je jeden po 
drugim, gdy kapusta jest w garze. Z liści odcinamy niepo-
trzebne stwardnienia. Siekamy cebulę i szklimy na słoninie-
(lub oleju). Grzyby siekamy. Do przestudzonego (aby jajka 
się nie ścięły) pęczaku dodajemy cebulę, posiekane grzyby i 
jajka. Dobrze doprawiamy solą i pieprzem. Dokładnie mie-
szamy. Napełniamy liście farszem i ciasno zwijamy. Na dno 
szerokiego rondla lub naczynia do zapiekania wkładamy ze-
wnętrzne, zniszczone liście kapusty, układamy na nich cia-
sno gołąbeczki. Zalewamy resztą wywaru z grzybów. Po-
winny być w trzech czwartych przykryte. Jeśli trzeba, do-
lewamy wody, pilnując, by wywar był słony. Przykrywamy 
pokrywką i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180°C. 
Można też postawić na malutkim ogniu. Teraz zaczynamy 
godzinne duszenie. A potem to już tylko jedzenie i jedzenie.
Czas przygotowywania: 1 godz. (oprócz gotowania grzy-
bów). Porcja dla: 4-6 osób

Smacznego!

W kąciku kulinarnym rozpoczynamy cykl artykułów dotyczący kasz. Prosimy Czytelników o przysyłanie przepisów na 
sprawdzone przez nich dania z kasz. Każdy przesłany i opublikowany przepis zostanie nagrodzony książką z Biblio-
teki Dukielskiej (mamy już 10 tomów, można skompletować całość!!!!). 
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