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… a Jałtę niech 
     trafi szlag

Od razu powiem: nie z Cergowej widziane, ale tym ra-
zem z Babiej Góry. Wszak to Królowa Beskidów, a więc 
także tych wszystkich gór na Podkarpaciu. I Beskidu Ni-
skiego, i Beskidu Dukielskiego, i Bieszczadów także. Choć 
te ostatnie są jednocześnie częścią zewnętrznych Karpat 
Wschodnich. Ale do rzeczy. Babia Góra, 1725 metrów i wi-
dok taki, że pozazdrościć go może każda polska góra. Widać 
całą Polskę, trzy czwarte Europy i pół świata. Patrzę ja więc 
z końcem września na tę Polskę właśnie, patrzę na wschód 
i widzę chyba Duklę. A kiedy dobrze się wpatrzyć, dostrze-
gam w Dukli Trakt Węgierski i pokój na drugim piętrze w 
urzędzie gminy. I Krysię przy biurku, kiedy makietuje ko-
lumny październikowej „Dukli”, jest przy trzeciej stronie i 
wyraźnie brakuje jej felietonu widzianego z Cergowej. Piszę 
więc pośpiesznie szybkiego sms-a, że choć jestem na Kró-
lowej, to tekst dostarczę jednak w terminie, no może z jed-
nodniowym poślizgiem. I udało się, skoro tekst jest dziś na 
swoim miejscu.

A Babia Góra, to w pewnym sensie symbol Polski. Sym-
bol polskich gór. Owiana legendą, najwyższa beskidzka, gó-
rująca nad sąsiadami. U jej podnóża wschodniego przełęcz 
Krowiarki, gdzie w roku trzydziestym ósmym młody junak 
Karol Wojtyła budował fragment Drogi Karpackiej, ukoń-
czonej zresztą w wiele lat po wojnie. Te góry, ten beskidzki 
ich fragment ukochał biskup i kardynał Wojtyła, tędy wę-
drował, znał na pamięć i Babią Górę i niemal wszystkie góry 
Beskidu Wyspowego i Gorców, gdzie wszędzie ślady jego 
bytności. Sama zaś Babia, to kilka , a na pewno i kilkana-
ście szlaków, z których najambitniejszy, to bez wątpienia tak 
zwana Akademicka Perć. Gdzie miejscami trochę stracho-
dawczo, kilkanaście klamer i sporo łańcuchów. Taki przed-
smak wielkich, skalnych gór. Ale to wszystko nagradza ten 
widok ze szczytu. Pewnego razu zastałem na szczycie mszę 
odprawianą w październiku w intencji ratowników górskich. 
To zresztą stary ratowniczy obyczaj odbywający się co roku.

A my na wschodzie Polski. Dziś to polskie kresy, ta-
kie jest Podkarpacie, skoro zabrakło nam Pokucia, Woły-
nia i Kamieńca Podolskiego. I Lwowa. O Lwowie śpiewa 
piosenki i buduje lwowski klimat zespół „Chawira”, powo-
łano tam także Fundacje Ocalenia Kultury Kresowej pod tą 
samą nazwą. Zaś chawira, to w lwowskim bałaku dom. Ro-
dzinny, dostępny, gdzie i ogrzać się można i spokoju zażyć. 
Zespół chawirowy nie tylko gra i śpiewa po lwowsku, ale 
przede wszystkim kultywuje wschodnią, lwowską pamięć. 
Odbył się niedawno festiwal kultury lwowskiej, gdzie przy-
pomniano stare piosenki tamtego regionu, tamten nastrój  
i czas, jaki przeminął. Najbardziej lapidarnie określił naj-
nowszą historię tej części dawnej Polski jeden z zespołów, 

Widziane z CergowejNajważniejszy w każdym działaniu  
jest początek

10 września 2010 o godz. 12.00 
nastąpiło oficjalne otwarcie Zespołu 
Szkół nr 2 w Dukli. W uroczysto-
ściach wzięli udział m.in. ks. dziekan 
Stanisław Siara, o. gwardian z klasz-
toru OO. Bernardynów w Dukli Kry-
stian Olszewski, wojewoda podkar-
packi Mirosław Karapyta, wicemar-
szałek Województwa Podkarpackiego 
Bogdan Rzońca, podkarpacki wice-
kurator Oświaty Antoni Wydro, sena-
tor Stanisław Piotrowicz, starosta kro-
śnieński Jan Juszczak, burmistrz gminy 
Dukla Marek Górak z pracownikami 
urzędu, radni Rady Miejskiej w Du-
kli, radni powiatowi, dyrektor Muzeum 
Historycznego w Dukli Waldemar Pół-
chłopek, przedstawiciele sektora ban-
kowego z Dukli, prezes Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli 
Artur Wszołek, mjr SG Jan Grochow-
ski, dyrektorzy szkół z terenu gminy 
Dukla.

Uroczystości rozpoczęły się wnie-
sieniem pocztu sztandarowego. Przy-
byłych gości przywitał dyrektor ZS nr 
2 Jan Drajewicz, natomiast oficjalnego 
otwarcia dokonał burmistrz gminy Du-
kla Marek Górak, który przez 8 lat spra-
wował nadzór nad pracami przy budo-
wie obiektu szkolnego. Ks. Stanisław 
Siara i o. gwardian Krystian Olszewski 
poświecili krzyże, które zostały wrę-
czone delegacjom poszczególnych klas 
i wniesione do sal lekcyjnych. 

Zaproszeni goście, w trakcie prze-
mówienia, podzielili się swoimi przemyśleniami, które sku-
piały się wokół słów Platona „Najważniejszy w każdym dzia-
łaniu jest początek”. Mówili o wychowaniu dzieci i mło-
dzieży w duchu wartości narodowych i tradycji, o wartości 
krzyża, który stał się w ostatnim czasie motywem debat poli-
tycznych i społecznych.

Barbara Pudło,  
fot. Juliusz Stola

Poświęcenie krzyży.
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wyśpiewując słowa: „Niech Poczdam krew zaleje, niech 
Jałtę trafi szlag”, nawiązując w ten sposób do decyzji 
wielkiej trójki z lat drugiej światowej, gdzie te zawsze 
polskie ziemie przyznano naszym wschodnim sąsiadom. 

A wcześniej już poszło. W kilkanaście tygodni po 17 
września trzydziestego dziewiątego rozpoczęli sowieci 
gigantyczne wywózki Polaków kresowych. Na Sybir, do 
Kazachstanu, na bezkresne ziemie sowieckie. Wróciło 
nie wielu. A ci, którzy tam zostali, nie mogą do dziś do-
czekać się repatriacji. I jak napisał mi redaktor jednej 
z lokalnych gazet ze wschodniej dzisiejszej ściany, wy-
starczyło by, aby każda z dwóch tysięcy pięciuset gmin 
w Polsce, przyjęła pod swój dach jedną, może dwie pol-
skie rodziny wysiedlone na daleki wschód w tamtych 
latach. Ile ci ludzie przeszli, jak tragicznie poginęli, 
tego jeszcze współczesna literatura do końca nie opo-
wiedziała. Czeka na współczesnego Sienkiewicza. Choć 
wiele opisali już Herling Grudziński i Józef Czapski. 

Artur Oppman, być może bardziej znany jako Or – Ot 
napisał wiersz o lwowskim orlątku, wiersz po tytułem 
„Orlątko” właśnie. „O mamo otrzyj oczy, / z uśmiechem 
do mnie mów, / ta krew co z piesi broczy / Ta krew to za 
nasz Lwów. / Ja biłem się tak samo / jak starsi – mamo 
chwal / tylko mi ciebie, mamo, / tylko mi Polski żal.” 

Wracając do gór. Dla Dukli i Dukielszczyzny górą 
kultową jest Cergowa. Ta, z której piszę swoje zapiski. 
Dla Bieszczadów niewątpliwie Tarnica. Dla Beskidu 
Wysokiego ta, o której tu na wstępie. Dla Beskidu Wy-
spowego na pewno Mogielica, dla Śląskiego Barania 
Góra. Dla Gorców Turbacz, dla Beskidu Małego Lesko-
wiec, dla Niskiego Lackowa. I te dwie góry, to typowo 
papieskie; Leskowiec niemal nad Wadowicami. Turbacz 
zaś to ukochany szczyt JP2. 

I tytułem przeprosin, że tu głównie o górach. Paź-
dziernik, to już pełna jesień, już i gór nie będzie, już 
deszcze, słoty, chłody. I wtedy zerknijmy do „Dukli”, 
aby wspomnieć słoneczny nasz wrzesień, który dopiero 
co minął. Obok maja równie piękny i równie bardzo 
polski.

Zbigniew Ringer

Widziane z CergowejMy z Podkarpacia
W tej rubryce prezentujemy krótko sylwetki, zwierzenia, wy-
nurzenia, opowieści, wspomnienia naszych Czytelników.  
Zapraszamy do ochotniczego zgłaszania się, winni to być lu-
dzie z Podkarpacia, z tą ziemią związani urodzeniem, działal-
nością, zawodem bądź pasją. Otwieramy nasze łamy dla ciekawych życiory-
sów. Wystarczy zadzwonić i umówić się.

Ja żyję sportem
Rozmawia Krystyna Boczar-Różewicz

Redaktor: Proszę powiedzieć jakie zaję-
cia organizowane są w ramach projektu 
w klubie?
Mariusz Folcik: Organizowane są 
zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 
uczniów Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum w Równem, a to nauka i doskona-
lenie pływania. Uczniowie będą mieli 
25 dwu godzinnych wyjazdów na krytą 
pływalnię w Krośnie. Odbywają się 
także zajęcia pozalekcyjne z piłki siat-
kowej i tenisa stołowego (po 42 godz. 
dla każdej dyscypliny).
Redaktor: Czy klub zatrudnia pracowni-
ków do realizacji projektów?
Mariusz Folcik: Tak, instruktora te-
nisa stołowego i dwóch nauczycieli z 
Zespołu Szkół Publicznych w Równem.
Redaktor: Kto koordynuje projekty i ile 
dzieci i młodzieży w nich uczestniczy?
Mariusz Folcik: Projekty koordy-
nuję ja, a uczestniczy w nich około 
150 dzieci i młodzież-członkowie UKS 
„Równe”. Każde dziecko może uczest-
niczyć w dwóch zajęciach tygodniowo. 
Do końca listopada zrealizujemy 15 
wyjazdów na basen. Pozyskamy także 
sprzęt sportowy: stół do tenisa stoło-
wego, siatki do tenisa stołowego, ra-
kietki i piłki siatkowe.
Redaktor: Czy działalność w klubie jest 
bardzo absorbująca?
Mariusz Folcik: Tak, ale ja żyje spor-
tem, realizuje się między innymi przez 
sport. Jestem także sędzią rzeczywi-
stym piłki nożnej Kolegium Sędziów 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej w 
Krośnie. Sam także grałem w juniorach 
LKS „Burza – Rogi”
Redaktor: A co na to rodzina?
Mariusz Folcik: Rodzina mnie 
wspiera. Żona nie interesuje się spor-
tem, ale ma inne zainteresowanie przez 
które się realizuje. Syn gra w sekcji te-
nisa stołowego. Kamila jeździ czasami 
ze mną na mecze piłki nożnej.
Redaktor: Jak spędza wolny czas prezes 
UKS „Równe”
Mariusz Folcik: Wolnego czasu mam 
bardzo mało i prawie cały poświęcam 
pracy społecznej na rzecz mojego środo-
wiska. Zamierzam kandydować na rad-
nego i sołtysa wsi Równe tej kadencji.

Redaktor: Dziękuję za rozmowę i życzę 
dalszych sukcesów.
Mariusz Folcik: Dziękuje bardzo.

Mariusz Folcik obecnie mieszka 
i działa w Równem. Pracuje w Kro-
śnieńskich Hutach Szkła S.A. na sta-
nowisku inspektora ds. bhp. Od 2004 
r. zajmuje się czynnie sportem, jest sę-
dzią rzeczywistym piłki nożnej Kole-
gium Sędziów Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej w Krośnie. Był zawodni-
kiem LKS „Burza-Rogi”. Od 2008 roku 
prezesuje Uczniowskiemu Klubowi 
Sportowemu „Równe”. Żona Katarzyna 
wspiera go w działaniach, podobnie 
dzieci: Patrycja, Maksymilian i Kamila.

Redaktor: Od kiedy pełni pan funkcje 
prezesa UKS „Równe”?
Mariusz Folcik: W 2008 roku w listo-
padzie zostałem zaproszony na zebra-
nie sprawozdawczo-wyborcze UKS-u 
„Równe” i zostałem wybrany prezesem. 
Moja kadencja się kończy w tym roku w 
listopadzie, wtedy to będą nowe wybory.
Redaktor: Co przez ostatnie dwa lata wy-
darzyło się w klubie?
Mariusz Folcik: Powstały dwie komi-
sje: jedna ds. pisania wniosków i pozy-
skiwania funduszy zewnętrznych na re-
alizacje zadań klubu, a druga do pozy-

skiwania środków finansowych (spon-
sorzy, członkowie wspierający klub). 
Jestem przewodniczącym pierwszej 
komisji. W 2009 roku złożyliśmy dwa 
wnioski do Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki w Warszawie. Jeden wniosek 
rozpatrzono pozytywnie. W ramach 
pierwszego wniosku „Sport Wszystkich 
Dzieci” klub pozyskał sprzęt do piłki 
siatkowej: siatkę, słupy, antenki, tuleje,  
10 piłek i tenisa stołowego (stół, dwa 
komplety siatek). To wszystko na kwotę 
prawie 6 000 zł. W ramach drugiego 
wniosku wystąpiliśmy o przydział 
sprzętu do piłki nożnej (bramki alu-
miniowe z siatkami) który do obecnej 
chwili jeszcze nie otrzymaliśmy. Udało 
się także pozyskać środki z gminy Du-
kla z funduszu realizacji zadań pu-
blicznych przez organizacje pozarzą-
dowe na dwa projekty dotyczące orga-
nizowania pozalekcyjnego życia spor-
towego uczniów i młodzieży i angażo-
wanie uczniów do różnych form aktyw-
ności ruchowej gier i zabaw dostoso-
wanych do wieku, stopnia sprawności i 
zainteresowań sportowych. W sumie to 
było również 6 000 zł.
Redaktor: Czy rok 2010 był również tak 
obfity w projekty?
Mariusz Folcik: Tak, w 2010 roku re-
alizujemy duży projekt „Wiem jak spę-
dzić wolny czas”, na który pozyskali-
śmy 16 tys. zł z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki, ze środków Funduszu Zajęć 
Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów. 
Wkład własny do projektu stanowią 
pieniądze pozyskane ze środków na re-
alizacje zadań publicznych w gminie 
Dukla, na realizacje projektu: Orga-
nizowanie życia sportowego uczniów  
i młodzieży – 4000 zł.

Pielgrzymka 
studentów 
do „Złotej Studzienki” św. Jana z Dukli.

Zgodnie z kilkuletnią tradycją w ostatnią sobotę września 
odbyła się przy „Złotej Studzience” kolejna msza święta. Jak 
zawsze i tym razem intencją, w której była sprawowana Eu-
charystii, były wszystkie osoby studiujące. Modliliśmy się o 
Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i po-
myślność na okres nowego Roku Akademickiego. 

Wierni, zgromadzeni przy źródełku św. Jana wsłuchani w ci-
szę leśną i zauroczeni piękną jesienną przyrodą, z ufnością pro-
sili Boga przez wstawiennictwo św. Jana z Dukli o potrzebne ła-
ski dla siebie, rodzeństwa, znajomych, dla tych wszystkich któ-
rzy po raz kolejny, a być może po raz pierwszy staną przed zada-
niami powierzonymi im przez wybrane uczelnie. W homilii wy-
głoszonej przez o. Dobromiła usłyszeliśmy o odpowiedzialno-
ści jaką powinniśmy mieć i którą musimy się kierować, aby do-
brze zrealizować powierzone przez życie zadania. Żyjąc w tak 
trudnym okresie, gdzie godność człowieka spychana jest poza 
wartości nadrzędne, my ludzie młodzi musimy być bardzo kry-
tyczni, lecz równocześnie musimy zdawać sobie sprawę ze zna-
czenia słów jakie wypowiadamy pod adresem bliźnich. Trud-
ności, przeszkody spotykane na drodze naszego życia są próbą 
naszej wiary i zaufania. Mszy świętej przewodniczył ks. Jan 
z Wietrzna, który wypowiedział do zebranych bardzo ważne 
słowa, iż życie należy traktować jako przygodę, bo tylko wtedy 
człowiek zrozumie sens swojego istnienia i dobrze zrealizuje 
swoje powołanie.

Dlatego koń-
cząc pragniemy z 
całego serca ży-
czyć Wam - dro-
dzy studenci po-
zytywnych wyni-
ków na egzami-
nach końcowych, 
odpowiedzialno-
ści, wiary i speł-
nienia marzeń. 

Aneta Wołtosz
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Patroni dukielskich ulic

Od Żwirki i Wigury do ... Armii Krajowej.
W październikowym numerze piszemy o patronie ul. św. Jana z Dukli.

Św. Jan z Du-
kli urodził się w 
Dukli ok. 1414 
roku. Naukę roz-
począł w rodzin-
nym mieście, potem prawdopodobnie w Krakowie. W młodości wiódł życie pu-
stelnicze w ubóstwie i gorliwej modlitwie początkowo na górze Cerowej, później 
na górze Zaśpit w Trzcinie koło Dukli. Około 1434 roku opuszcza swoją pustel-
nię. Postanawia zostać kapłanem i wstępuje do Zakonu Braci Mniejszych Kon-
wentualnych – franciszkanów. Po odbyciu nowicjatu i złożeniu profesji zakonnej, 
odbył wymagane prawem studia i otrzymał święcenia kapłańskie. Jan przez wiele 

Dukielscy gimnazjaliści  
w urzędzie
17 września br. Urząd Gminy Dukla odwiedzili wraz z opiekunami – Anną 
i Januszem Lis – uczniowie trzecich klas gimnazjalnych z Zespołu Szkół 
nr 2 w Dukli. Uczniowie interesowali się zawodami urzędników pracują-
cych w urzędzie. Na interesujące uczniów pytania odpowiadali wyczer-
pująco zastępca burmistrza Andrzej Bytnar, sekretarz gminy Mirosław 
Matyka, specjalista d.s. bhp Dorota Kurdyła, oraz informatyk Daniel 
Biały. 

Tekst i fot. JS

W podzięce Bogu  
za obfite plony
Dożynki Powiatu Krośnieńskiego w Dukli

5 września br. w kościele OO. Bernardynów w Dukli odbyły się dożynki 
powiatu krośnieńskiego. Delegacje wieńcowe z wszystkich gmin powiatu 
krośnieńskiego wzięły udział w dożynkach.

zentowali się gospodarze dożynek 
- gmina Dukla, którą z wieńcem do-
żynkowym reprezentował zespół „Sza-
rotka” prowadzony przez Małgorzatę 
Walaszczyk-Faryj. Dukielskimi staro-
stami gminnymi byli Grażyna Kłap i 
Witold Krówka, którzy na ręce bur-
mistrza gminy Dukla Marka Góraka  
i ks. bpa Marcjana Trofimiaka złożyli 
chleb. Każda kolejna gmina prezen-
tująca swój wieniec dożynkowy, wrę-
czała chleb swojemu wójtowi bądź 
burmistrzowi. Na zakończenie prezen-
tacji starosta krośnieński przekazał de-
legacjom gminnym listy gratulacyjne i 
symboliczne nagrody na tzw. wstążki 
do wieńca. Najbardziej zasłużeni rol-
nicy powiatu krośnieńskiego zostali 
uhonorowani pamiątkowymi statuet-
kami. W gminie Dukla byli to: Danuta 
Majka z Pałacówki, Jan Włodyka  
z Teodorówki, Jerzy Olbrycht z Du-
kli i Wiesław Paszek z Cergowej. 
Uroczysty obiad dla uczestników do-
żynek odbył się w Muzeum Historycz-
nym – Pałac w Dukli. Przy biesiad-
nych stołach zasiedli gospodarze do-
żynek i reprezentacje wszystkich gmin 
powiatu krośnieńskiego. Wspólnemu 
biesiadowaniu towarzyszyły pieśni do-
żynkowe, które wg tradycji stale wtó-
rowały rolnikom podczas Święta Plo-
nów. Tradycji dożynkowych stało się 
zadość.

Barbara Pudło 
Fot. Juliusz Stola

 5 września br. w kościele OO. Ber-
nardynów w Dukli odbyły się dożynki 
powiatu krośnieńskiego. Uroczysto-
ści rozpoczęły się mszą św. koncele-
browaną przez ks. bpa Marcjana Tro-
fimiak, ks. dziekana Stanisława Siarę, 
o. gwardiana Krystiana Olszewskiego, 
ks. prałata Waldemara Janigę i ks. pra-
łata Edwarda Szajnę. Kazanie wygło-
szone przez ks. biskupa skupiało się na 
ciężkiej pracy rolnika, którego wzywał 
do nieustannego dziękowania Bogu za 
plony ziemi. Przyniesione dary, chleb, 
wieńce dożynkowe będące owocem 
pracy rolnika zostały pobłogosławione 
na zakończenie mszy św. Z względu 
na niesprzyjającą pogodę prezenta-
cja wieńców dożynkowych poszcze-
gólnych gmin, odbyła się nie jak pla-
nowano na placu przy Muzeum Histo-
rycznym w Dukli lecz w kościele OO. 
Bernardynów. Dożynki powiatowe tra-
dycyjnie rozpoczął starosta krośnień-
ski Jan Juszczak. Starostami dożynek 
byli Danuta Majka, mieszkanka Pała-
cówki i Jan Włodyka, właściciel go-
spodarstwa rolnego z Teodorówki, któ-
rzy na ręce starosty krośnieńskiego 

złożyli chleb z prośbą o jego sprawie-
dliwe dzielenie wśród mieszkańców 
powiatu. Każda z delegacji gminnych, 
w tradycyjnych strojach, miała za za-
danie ośpiewanie przygotowanego 
wieńca dożynkowego. Pierwsi zapre-

Nowa ulica 
w Dukli
Na wniosek członków Koła Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej w 
Dukli, Rada Miejska w Dukli 31 sierp-
nia 2010 roku podjęła uchwałę o 
nadaniu nazwy ulicy Armii Krajowej 
przy Zespole Skól nr 2 w Dukli. Ulica 
ta przebiega od ul. Słowackiej do  
ul. Jana Pawła II. Nowa nazwa obowią-
zuje od dnia podjęcia uchwały tj. od 
31 sierpnia br.
Stosowne tabliczki z nową nazwą będą 
zamontowane na początku i końcu uli-
cy, jak i na budynku szkolnym.

Irena Szumlas

Jak to było w praktyce?
Studenci z Uniwersytetu Warszawskiego w urzędzie w Dukli.

13 września br. Urząd Gminy Dukla 
odwiedzili studenci Uniwersytetu 
Warszawskiego Wydziału Geografii 
i Studiów Regionalnych wraz z 
dr hab. profesorem UW Pawłem 
Swaniewiczem. Celem wizyty było za-
poznanie się ze sprawami związany-
mi z wydzieleniem z gminy Dukla gmi-
ny Jaśliska. Studentów interesowały 
sprawy dotyczące procesu tworzenia 
nowej gminy na terenie naszego kraju, 
wszelkie procedury, jakie musiały być 
zachowane, a przede wszystkim jak 
wyglądało tworzenie nowej jednostki 
samorządu terytorialnego w praktyce. 
Odpowiedzi na nurtujące pytania stu-
dentów udzielał wiceburmistrz gminy 
Dukla Andrzej Bytnar, skarbnik gminy 
Elżbieta Wróbel i sekretarz Mirosław 
Matyka.

BP 
Fot. J. Stola

Studenci z uwagą słuchali wypowiedzi pracowników urzędu.

Poświęcenie wieńców dożynkowych.



8   DPS  10/2010 DPS  10/2010   9

Wiwat VIVA w Dukli
3 września br. uroczyście otwarto nowy budynek Niepublicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej „Viva” w Dukli, przy ul. Słowackiej 11. Będzie on pełnił, jak 
dotychczas, funkcję przychodni zdrowia wraz z apteką. Wartość budowy to ponad 
1,5 mln zł; jest to budynek dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej ok. 600 
m2, spełniający wszelkie normy unijne stawiane budynkom służby zdrowia. Pro-
jekt ten o całkowitej wartości ponad trzech milionów złotych uzyskał dofinanso-
wanie ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

Wśród zaproszonych na tę uroczy-
stość gości byli m.in.: wicemarsza-
łek Podkarpackiego Urzędu Marszał-
kowskiego Bogdan Rzońca, wicesta-
rosta powiatu krośnieńskiego Andrzej 
Guzik, burmistrz gminy Dukla Marek 
Górak, wiceburmistrz Andrzej Bytnar, 
wójt gminy Jaśliska Maria Kaczor.

Uroczystego przecięcie symbolicz-
nej wstęgi dokonali: Bogdan Rzońca, 
Marek Górak i pełnomocnik Zarządu 
NZOZ Viva- pani Teresa Przewłocka. 
Pomieszczenia nowej przychodni po-

stomatologiczne, rehabilitacyjne oraz 
urządzenia ogólnodiagnostyczne. 

M.in. są to nowoczesny unit stoma-
tologiczny, pełne wyposażenie labora-
torium analitycznego, aparat do bada-
nia gęstości kości, rozbudowane apa-
raty EKG. Jednak prawdziwe hity, to 
aparat USG generujący obraz prze-
strzenny (3D/4D), aparat do ambulato-
ryjnego leczenia zespołu bezdechu sen-
nego oraz dla Zakładu Rehabilitacji w 
Równem - aparat do krioterapii (-60oC) 
przy pomocy schłodzonego powietrza. 
Także vioforoterapia (złożone leczenia 
za pomocą pola magnetycznego oraz 
światła widzialnego i podczerwieni ge-
nerowanych przez supermocne diody 
LED oraz laseroterapii - magnetole-
doterapia, ledoterapia, magnetolase-
roterapia, laseroterapia, magnetosty-
mulacja). Większość z nich pojawi się 
jako jedne z pierwszych (lub pierwsze)  
w województwie podkarpackim.

Więcej informacji można znaleźć 
na stronie internetowej www.dukla-
viva.pl. a także pod numerami telefonu  
13 43 31 701, tel. kom.: 603 55 92 55, 
603 55 92 55.

Ewelina Borek-Kozubal 

święcił proboszcz parafii w Dukli, ks. 
Stanisław Siara.

Uzupełnieniem piątkowej uroczy-
stości była zorganizowana w sobotę  
4 września „Biała sobota”, podczas 
której wszyscy chętni mieszkańcy na-
szej gminy mogli nie tylko zobaczyć 
nowy ośrodek, ale także skorzystać 
z porad lekarzy podstawowej opieki 
zdrowotnej i specjalistów.

W nowej przychodni znajdziemy 
urządzenia okulistyczne, laryngolo-
giczne, ginekologiczne, pediatryczne, 

Pielgrzymowali  
do sanktuariów maryjnych

4 września 2010 roku Parafialny 
Zespół Charytatywny przy para-
fii p.w. św. Marii Magdaleny w Du-
kli, po raz czwarty zorganizował 
pielgrzymkę do sanktuariów maryj-
nych. W tym roku na pielgrzymim 
szlaku znalazły się: sanktuarium 
Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku 
oraz sanktuarium Matki Bożej Fa-
timskiej i Świętego Ojca Pio w Ter-
liczce. 56 osobowej pielgrzymce prze-
wodniczył ksiądz proboszcz Stanisław 
Siara. U wejścia do Bazyliki Leżajskiej 
zostaliśmy bardzo serdecznie powi-
tani przez O. Mariusza Lepiankę, by-
łego gwardiana klasztoru OO. Bernar-
dynów w Dukli. o. Mariusz oprowadził 
nas po Bazylice Leżajskiej i z wielkim 
zaangażowaniem opowiedział historię 
samej bazyliki i związanej z nią histo-
rię cudownego obrazu Matki Bożej. O 
godzinie 12 wzięliśmy udział we mszy 
świętej koncelebrowanej z kazaniem 
przed cudownym obrazem Matki Bo-
żej Leżajskiej, polecając Jej wstawien-
nictwu wszystkie swoje intencje. Mie-
liśmy okazję wysłuchać pięknego, cho-
ciaż krótkiego koncertu organowego. 
Zwiedziliśmy Muzeum OO. Bernardy-
nów, gdzie znajduje się wiele pamiątek 
i zabytkowych przedmiotów pocho-
dzących z utraconych po drugiej woj-
nie światowej klasztorów wschodnich, 
a także z innych klasztorów Prowin-

cji. Zwiedzając bazylikę i muzeum le-
żajskie spotkaliśmy ślady naszego Pa-
trona, Św. Jana z Dukli w postaci ob-
razów, figury, ornatu, kielicha, pateny 
oraz Relikwiarza i Medalu jako pamią-
tek kanonizacji Św. Jana z Dukli. Na-
leży podkreślić wielki wkład i staranie, 
jakie włożył nasz przewodnik po Le-
żajsku, a ówczesny gwardian dukiel-
skiego klasztoru o. Mariusz Lepianka 
w sprowadzenie relikwii, wówczas 
błogosławionego Jana z Dukli, z klasz-
toru OO. Bernardynów z Rzeszowa do 
klasztoru w Dukli. A miało to miejsce 
6 października 1974 roku. Korzystając 

z pięknej pogody odbyliśmy także spa-
cer Dróżkami Radości Matki Bożej. Po 
zrobieniu pamiątkowych zdjęć udali-
śmy się do Terliczki k/Rzeszowa, gdzie 
znajduje się sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej i Św. Ojca Pio. Miejscem 
tym opiekują się z kolei OO. Kapu-
cyni. Również tutaj spotkaliśmy się z 
wielką serdecznością. Ojciec Jan opro-
wadził nas po sanktuarium i zapoznał z 
jego historią. Nie zabrakło też czasu na 
modlitwę i ucałowanie relikwii. Trochę 
może zmęczeni, ale umocnieni wiarą, 
napełnieni bogatymi przeżyciami, na-

ładowani duchową ener-
gią, która jest niezbędna 
w codziennym życiu 
udaliśmy się w drogę po-
wrotną do Dukli. 

Pielgrzymkom orga-
nizowanym przez Para-
fialny Zespół Charyta-
tywny zawsze przewod-
niczy i czuwa nad jej 
stroną duchową, niestru-
dzony na pielgrzymim 
szlaku ksiądz proboszcz 
Stanisław Siara, któremu 
składamy serdeczne Bóg 
zapłać! 

Uczestnicy pielgrzymki

Uczestnicy piegrzymki w Leżajsku z O. Mariu-
szem Lepianką i ks. Stanisławem Siarą.

lat (1443-1461) pełnił funkcję gwardiana klasztoru w Dukli, 
Krośnie oraz we Lwowie. Po złożeniu tej funkcji powierzono 
mu urząd kaznodziei we Lwowie. W 1463 r., pod wpływem 
św. Jana Kapistrana, reformatora franciszkańskiego życia 
zakonnego, Jan zmienia zakon na bernardynów, by żyć w 
surowszej regule przestrzegania ubóstwa. Resztę życia spę-
dził w klasztorze, gdzie piastował różne urzędy. Zarówno 
jako kaznodzieja, jak i spowiednik odznaczał się niezwykłą 
gorliwością. Miał dar proroctwa. W pełnieniu obowiązków 
nie przeszkodziła mu nawet utrata wzroku pod koniec życia. 
Zmarł we Lwowie 29 września 1484 r. 

Po jego śmierci rozwinął się kult do niego, zostały spi-
sywane jego cuda i łaski otrzymane za jego pośrednictwem 
od Boga. Relikwie św. Jana znajdują się obecnie w Dukli 
w kościele Ojców Bernardynów. W 1733 roku jego beaty-
fikacji dokonuje papież Klemens XII w Rzymie. 9 czerwca 
1997 roku Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Polski przy-
bywa do Dukli, a 10 czerwca 1997 w Krośnie ogłasza Go 
świętym. Św. Jan to patron Królestwa Polskiego, Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, archidiecezji przemyskiej, Lwowa, 
Dukli oraz rycerstwa polskiego.

Katarzyna Filiks

dokończenie ze str. 7
Od Żwirki i Wigury do ... Armii Krajowej.

Wspólne zdjęcie pracowników i zaproszonych gości przed nowym budynkiem przychodni.

Symboliczne przecięcie wstęgi przez wicemarszałka 
Bogdana Rzońcę i burmistrza Marka Góraka.
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Azjatyckie wyprawy 
Leona Barszczewskiego

Wystawę zatytułowaną „XIX-wieczna Azja Środkowa okiem fotografa, ba-
dacza i podróżnika Leona Barszczewskiego” można zobaczyć w Muzeum Hi-
storycznym – Pałac w Dukli. Prezentuje ona dokumentację fotograficzną Le-
ona Barszczewskiego, jednego z pierwszych polskich fotografów Azji Środko-
wej, badacza Emiratu Bucharskiego (dziś terytorium Uzbekistanu), odkrywcy 
starożytnej Samarkandy, nazywanej „stolicą nad stolicami”, chociaż straciła to 
miano na rzecz Taszkentu. 

Leon Barszczewski brał udział w 
ponad dwudziestu wyprawach nauko-
wych. Dotarł do azjatyckich lodow-
ców, dokonał cennych odkryć arche-
ologicznych pod Samarkandą w gro-
dzisku Afrasiab, jak się później oka-
zało, były to ruiny Starej Samarkandy. 
Wydobyte znaleziska gromadził w 
swojej pracowni, która stała się zaląż-
kiem muzeum w Samarkandzie. Wy-

konał ponad trzy tysiące zdjęć. Otrzy-
mał dwa złote medale: jeden w Paryżu 
w 1895 roku, za fotografie lodowców, 
drugi w Warszawie w 1901 roku, za wi-
doki i portrety mieszkańców Azji. 

Na wystawie pokazanych jest około 
170 reprodukcji fotografii z lat 1876 – 
1895 wykonanych przez Leona Barsz-
czewskiego na obszarze Azji, w rejo-
nie gór Zerawszańskich, Hissarskich, 

Dziksze niż za czasów 
Rzeczypospolitej
Korespondencja własna z Ukrainy
Krystyna Boczar-Różewicz

„Te góry gubią w sobie wszelkie małe ludzkie rzeczy i osoby.
I nie przestrzeń, lecz postać i przestwór ich piękna

Jest pierwszym krokiem do wieczności...”
Stanisław Vincenz

O kilku lat z niecierpliwością czekam na druga połowę czerwca, to ten czas 
kiedy wyjeżdżam na organizowane warsztaty przez Bieszczadzki Park Naro-
dowy. W tym roku wyjazd w Gorgany. To piękne i trudne góry. O nich tak pisał 
Mieczysław Orłowicz: Szczyty Gorgan, śmiało zarysowane, oddzielone od sie-
bie niskimi przełęczami i głębokimi dolinami, pod względem piękności i rozma-
itości krajobrazu przewyższają o całe niebo łagodne i kopulaste Bieszczady i mo-
notonny wał Czarnohory. Gorgany są najbardziej bezludną grupą Beskidów Ga-
licji. Na obszarze około 40 km długości, a 80 km szerokości, od Wyszkowa po Ja-
sinę i od Perehińska po Niemiecka Mokrę nie ma wewnątrz pasma żadnych wsi. 
Jedynie dwie osady tartaczne, Osmołoda i Rafajłowa, mały zakład kąpielowy w 
Podlutem, kilka leśniczówek - i to wszystko. Połonin także mało ich miejsce za-
jęła kosodrzewina, więc i bydła niewiele i szałasów brak prawie kompletny… 
I dzisiaj niewiele zmieniło się w Gorganach, ale trochę tak, jedni mówią, że na 
lepsze inni, że na gorsze. Niewiele zostało już w Europie terenów górskich mogą-
cych nosić miano naprawdę dzikich. Dzikimi górami są bez wątpienia Gorgany i 
nie bez przyczyny. W Gorgany turystów przyciąga przede wszystkim niedostęp-
ność i brak zagospodarowania. Można zaryzykować twierdzenie, że Gorgany są 
teraz o wiele dziksze niż za czasów, kiedy należały do Rzeczypospolitej. Kie-

lodowców Pamiru. Tematem wielu  
z nich są górskie marszruty, mosty 
przewieszone nad przepaściami, gór-
skie wioski tzw. kiszłaki i jurty na ste-
pach. Na fotografiach utrwalił miasta 
położone na historycznym Jedwabnym 
Szlaku prowadzącym do Chin, mię-
dzy innymi: Taszkent (nazwa w tłu-
maczeniu oznacza Kamienne Miasto), 
Samarkandę, Bucharę (miasto – mu-
zeum), Chiwę, Kokand i Dolinę Fer-
gańską, które obecnie znajdują się na 
Liście Światowego Dziedzictwa UNE-
SCO. Uwiecznił twierdze, meczety, 
medresy czyli uczelnie, pałace emirów 
i domy z gliny i słomy, a także miesz-
kańców Emiratu: Uzbeków, Tadżyków, 
Kirgizów i innych narodowości oraz 
ich zajęcia.

Fotografie uzupełniają obiekty kul-
tury materialnej ludów zamieszkują-
cych Uzbekistan, Tadżykistan i Turk-
menistan, tereny będące przedmiotem 
badań Leona Barszczewskiego. Wy-
eksponowane zostały egzotyczne tka-
niny, stroje męskie i kobiece, piękne 
ozdoby, naczynia oraz inne przedmioty. 

W krajach azjatyckich ubiory nie 
podlegały w ciągu wieków większym 
zmianom. Wykształcone rodzaje ubio-
rów były używane powszechnie do 
końca XIX w., a niektóre ich elementy 
przetrwały do czasów dzisiejszych. 
Charakterystyczne elementy ubioru 
męskiego i kobiecego zostały zapre-
zentowane na wystawie. Należy do 
nich mała, czworokątna czapka, czyli 
tiubitiejka. Przy męskim stroju długa 
szata spodnia, przepasana jedwab-
nym pasem, wierzchni długi i obszerny 
płaszcz oraz długie pasiaste spodnie, 
przy kobiecym szerokie spodnie  
i długa, luźna sukienka o podniesio-
nym stanie, zwykle przepasane szarfą. 

Wystawa składa się ze zbiorów pra-
wnuka Leona Barszczewskiego – Igora 
Strojeckiego oraz za jego pośrednic-
twem z Ambasady Republiki Uzbe-
kistanu i Archiwum Polskiej Akade-
mii Nauk w Warszawie. Po raz pierw-
szy swoją kolekcję przybliżającą kul-
turę materialną wspomnianych ludów 
prezentuje Alfred Sepioł, dyrektor Mu-
zeum Regionalnego w Jaśle. 

Wystawa będzie czynna do połowy 
listopada br. Serdecznie zapraszamy

Aleksandra Żółkoś
dyś było tu 11 schronisk, teraz nie ma żadnego, nie li-
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dokończenie ze str. 11

Dziksze niż za czasów 
Rzeczypospolitej
Korespondencja własna z Ukrainy

cząc kilku turbaz, leżących jednak na 
obrzeżach i w praktyce nieprzydatnych 
dla dłuższych górskich wędrówek. Nie 
ma tu żadnych szlaków turystycznych, 
bezpiecznie i bez błądzenia doprowa-
dzających do celu. Jest natomiast nie-
ujarzmiona przyroda, prawdziwy „od-
dech przestrzeni”, niczym nieskrępo-
wana możliwość poruszania się w te-
renie, możliwość palenia ognisk i 
przede wszystkim mało turystów, czyli 
wszystko to, co w większości naszych 
gór jest nieosiągalne. W naszych Ta-
trach, Bieszczadach, czy nawet Beski-
dach nawet bez mapy można wędro-
wać po dobrze oznakowanych trasach, 
tu lepiej zabrać przewodnika, a obo-
wiązkowo dobrą mapę i kompas. Naj-
wyższym szczytem Gorganów jest Sy-
wula (1836 m n.p.m.). Przed II wojną 
światową, kiedy Gorgany były polskie, 
był to najwyższy szczyt Beskidów w 
Polsce. Dzisiaj najwyższa jest Babia 
Góra 1725 m n.p.m.. Jest dużo podo-
bieństwa miedzy tymi górami.

Droga z Ustrzyk Dolnych do Huty, 
gdzie nocujemy, trasą poprzez Chy-
rów, Sambor, Stryj i Stanisławów zaj-
muje nam około 12 godz. Następnego 
dnia rano gruzawikami ruszamy w kie-
runku Starej Huty, jedziemy dokąd się 
da. Ulewne deszcze przez ostatnie dwa 
miesiące, które u nas były przyczyną 
powodzi spowodowały, że teren jest 
bardzo grząski, są osuwiska na dro-
gach i jazdy już jest niewiele. Szlakiem 
zielonym idziemy w kierunku Przełę-
czy Borewka (1596 m n.p.m.), droga 
nie jest łatwa, 7 razy przeprawiamy się 
wbród lub jak kto woli przechodzimy 
rwące potoki po zwalonych drzewach, 
niektórzy przeprawiają się na plecach 
przewodników. Potem szlakiem czer-
wonym, grzbietem na Łopuszną (1694 
m n. p. m.). Tuż przed szczytem od-
poczywamy przy ruinach przedwo-
jennego schroniska. Ale jak to w gó-
rach bywa piękna pogoda w momen-
cie zmienia się, grzmi, chmury zasła-
niają piękne widoki i wydaje się, że za 
chwilę będzie burza. Sywula już jakby 
w zasięgu ręki wydaje się być nieosią-
galną. Nie odpuszczamy, po grechotach 
resztkami sił 10 osób zdobywa Sywulę. 

Nie było nagrody, nie było pięknych 
widoków, bo przeszkodziły chmury 
spowijające królową. Tam chwila od-
poczynku, zdjęcia i wracamy, aby nie 
zastała nas noc w górach. Chwilę po 
zejściu ze szczytu wiatr rozwiał mgłę, 
chmury zniknęły i słoneczko zaczęło 
przypiekać. Zmęczeni, chociaż szczę-

„Beskidzie graniczny, 
Beskidzie kochany”
70 uczniów z Zespołu Szkół nr2 w Dukli- gimnazjaliści i licealiści oraz ZS i LO 
Jedlicze, to uczestnicy Beskidzkiego Rajdu Międzyszkolnego, który odbył się  
24 września br.

śliwi docieramy do gruzawików, gdzie 
czeka na nas pozostała część grupy. 
Następnego dnia zdobywamy Przełęcz 
Legionów. Nie obeszło się także bez 
gruzawików. O Przełęczy Legionów, 
polskich śladach w Gorganach, Lwo-
wie napiszę w następnym numerze.

Trasa była ciężka, bo ponad 20 km 
i wiodła przez Jaśliska, Rezerwat Ka-
mień do Zyndranowej. Pogoda dopi-
sała, a humory uczestników były jesz-
cze lepsze. Tereny Beskidu Niskiego; 
piękne, ciche i jeszcze nie zadeptane, 
a liczne krzyże przydrożne, kapliczki, 
cerkiewki , cmentarze i drzewa owo-
cowe świadczą o tym, że dawniej były 
to tereny gęsto zaludnione. Dlatego też 
spotkanie z borsukiem, żmiją czy ko-
lonią pięknie prezentujących się ma-
lowniczych muchomorów, jak i małym 
wodospadem w górnym biegu kapry-
śnej rzeki Panny są dowodem na to, że 
nasze tereny przygraniczne są pięknym 
zasobem przyrodniczo-kulturowym.

Zajęcia na trasie prowadzili leśnicy: 
gość z Kielc Anna Michalczyk i Robert 

Drajewicz, absolwent dukielskiego liceum. Opiekunami ze Szkół z Jedlicza byli: 
z LO: Matylda Drzymała i Adam Majkut, z ZS im. Armii Krajowej: Małgorzata 
Kusiak i Zdzisław Bogucki, z Zespół Szkół nr. 2 w Dukli: Anna Lis, Renata Zima 
i Maria Walczak.

 A w Zyndranowej na zakończenie rajdu pani Maria Gocz pięknym językiem 
łemkowskim przywitała gości rajdu. Podsumowaniem rajdu był konkurs o tema-
tyce ekologiczno-turystycznej z nagrodami.

Maria Walczak w imieniu organizatorów ,opiekunów i uczestników

Pierwsza międzynarodowa 
ścieżka dydaktyczna

W poniedziałek 27 września w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Wo-
łosań” w Cisnej odbyło się uroczyste zakończenie realizacji projektu „Między-
narodowa ścieżka dydaktyczna Udava-Solinka”. To pierwszy tego rodzaju obiekt 
edukacyjny zrealizowany przez leśników dwóch państw: Polski i Słowacji. 

nie ze stanowiskami bobrów i różnymi 
aspektami leśnictwa w górach. Tu rów-
nież istnieje duża szansa na spotkanie 
tropów dzikiej zwierzyny, w tym wiel-
kich drapieżników. Druga część trasy 
o długości 5,5 km wiedzie doliną daw-
nej wsi Balnica. Prócz atrakcji przy-
rodniczych, spotkać tu można kultu-
rowe ślady po dawnych mieszkańcach: 
krzyż pańszczyźniany, dawne cerkwi-
sko i kaplicę z wizerunkiem Matki Bo-
żej Leśnej i źródłem wody leczniczej. 
Ta część trasy kończy się w Woli Mi-
chowej. 

- Całe przedsięwzięcie ma dla nas 
ważny wymiar, jeśli chodzi o współ-
pracę transgraniczną, gdyż rzeczywi-
ście znosi ono barierę turystyczną mię-
dzy Polską i Słowacją w bardzo atrak-
cyjnym obszarze Bieszczadów – mówi 
Edward Balwierczak, dyrektor RDLP 
w Krośnie. – Sama ścieżka będzie do-
datkową atrakcją dla podróżujących 
Bieszczadzką Kolejką Leśną latem,  
a także pozwoli na zimową eksplorację 
gór ludziom wędrującym na nartach. 
To ważny wkład leśników w ofertę tury-
styczną naszego regionu. 

Impreza rozpoczęła się o godzi-
nie 11.00 krótką konferencją podsu-
mowującą realizację projektu, w któ-
rej zaprezentowane zostały najważniej-
sze aspekty współpracy transgranicz-
nej, atrakcją był przejazd Bieszczadzką 
Kolejką Leśną z Majdanu do Balnicy, 
o godz. 14.00 na granicy państwowej 
dokonano zostanie uroczystego otwar-
cia ścieżki edukacyjnej. Dla turystów 
przygotowano przewodnik po ścieżce 
w wersji polsko-słowacko-angielskiej. 

Edward Marszałek 
rzecznik RDLP w Krośnie

Słowacy swą część ścieżki o dłu-
gości 2,5 km zrealizowali wcześniej, 
natomiast leśnicy z Nadleśnictwa Ci-
sna i Komańcza, mając bardziej roz-
budowaną trasę do opracowania, za-
kończyli swą pracę przed kilkoma ty-
godniami. Projekt ten jest współfinan-
sowany przez Unię Europejską z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego oraz budżetu państwa za 
pośrednictwem Euroregionu Karpac-
kiego w ramach programu Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Pol-
ska – Republika Słowacka 2007-2013. 

Po polskiej stronie ścieżka prowadzi 
od stacyjki kolejowej w Balnicy 3,5 ki-
lometrową pętlą przez dawną wieś So-
linka (teren Nadleśnictwa Cisna). Tu, 
prócz dzikich krajobrazów, można po-
dziwiać bieszczadzką przyrodę, łącz-

Górą czy dołem? - Oto jest pytanie ...

Uczestnicy rajdu.
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Czytelnicy piszą
i n f o r m u j e Z Wadowic do Watykanu

Żaden człowiek nie wie, jaką to 
drogą, prostą czy krętą poprowadzi go 
los przez życie. Nie wiedział też młody 
gimnazjalista Karol Józef Wojtyła. 
Urodził się w Wadowicach nad rzeką 
Skawą 18 maja 1920 r. Jego rodzice, 
matka Emilia z domu Kaczorowska, 
ojciec również Karol, był zawodo-
wym wojskowym. Karol junior od mło-
dych lat odznaczał się pobożnością, co 
było zasługą jego matki, która zmarła, 
gdy miał 9 lat. Ojciec młodego jesz-
cze Karola był również bardzo religij-
nym człowiekiem i w tym duchu syna 
wychowywał. Karol był pracowity i 
inteligentny, w szkole podstawowej i 
gimnazjum był najlepszym uczniem.  
W gimnazjum był prezesem Sodali-
cji Mariańskiej i należał do Kółka Te-
atralnego. Lubił też grać w piłkę nożną. 

W tym czasie umiera jego brat Ed-
mund, młody lekarz w szpitalu w Biel-
sku, starszy od Karola o 14 lat. Mię-
dzy Edmundem, a Karolem była jesz-
cze mała siostrzyczka, ale zmarła jako 
niemowlę. Po maturze Karol udał się 
do Krakowa na Uniwersytet Jagielloń-
ski, gdzie studiował polonistykę. Aby 
ułatwić Karolowi naukę, przeniósł się 
do Krakowa. Zamieszkują na Dębni-
kach, prawobrzeżnej dzielnicy miasta. 
Pewnego razu wizytując gimnazjum, 
książę metropolita Adam Stefan Sa-
pieha, dowiedziawszy się, że Karol wy-
biera się na studia polonistyczne, wy-
raził nadzieje, że ten pobożny młody 
człowiek zostanie kapłanem. Metro-
polita krakowski poznał Karola wcze-
śniej, gdyż w 1938 r. udzielał mu Sa-
kramentu Bierzmowania i ten młody 

człowiek wywarł na nim wielkie wra-
żenie.

Wojna, okupacja niemiecka i li-
kwidacja uniwersytetu uniemożli-
wia Karolowi kontynuację studiów.  
W 1941 r. umiera mu ojciec. Aby 
uchronić się przed wywiezieniem do 
Niemiec, zgłasza się do pracy fizycz-
nej w kamieniołomach na Zakrzówku, 
również w prawobrzeżnej dzielnicy 
Krakowa. W roku 1942 zostaje klery-
kiem Tajnego Seminarium Duchow-
nego Archidiecezji Krakowskiej, którą 
kończy w 1946 r. W latach 1946-1948 
studiuje na uniwersytecie Angelicu-
m”w Rzymie, którego kończy doktora-
tem. W 1953 r. został doktorem habili-
towanym. Przez kolejne 27 lat praco-
wał w Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim, początkowo jako docent, na-
stępnie jako zastępca profesora, kie-
rownika katedry Etyki. Równolegle z 
działalnością naukową uczestniczy w 
życiu Kościoła jako biskup, później 
arcybiskup Krakowa. Uczestniczył w 
II Soborze Watykańskim /1962-1965/.  
W roku 1967 został kardynałem. Po 
33 dniach pontyfikatu, 28 września 
1978 roku umiera na atak serca pa-
pież Jan Paweł I. Po jego śmierci zwo-
łano konklawe, w którym uczestni-
czyło 111 kardynałów, a wśród nich 
kardynał Karol Wojtyła. 16 paździer-
nika 1978 roku wybrano nowego na-
stępcę świętego Piotra - Karola Woj-
tyłę, który przybrał imię Jan Paweł II. 
W dniu wyboru tłumy ludzi zebrało się 
na Placu św. Piotra w Watykanie, skąd 
z balkonu bazyliki padły słowa „Ha-
bemus Papam”. Nie został nim Włoch, 
ale Polak. Nasz rodak z Krakowa. Od 
pierwszej chwili pontyfikatu zdobył so-
bie szacunek i podziw. Zaskarbił sobie 
miłość całego świata, nie tylko chrze-
ścijan. Polska dziękowała Bogu za ten 
wielki dar. Szczególnie młodzież, którą 
Karol Wojtyła zawsze tak bardzo ko-
chał. Jan Paweł II pozostawił po sobie 
ogromny dorobek ekumeniczny i już za 
życia wielu uważało go za świętego.

Odszedł do Domu Ojca 2 kwiet-
nia 2005 r. Świat czeka na jego beaty-
fikację.

Stanisława Zaniewicz

Z życia sanktuarium
Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa przewodni-

czył 19 września br. uroczystościom 100-lecia pobytu Księży Saletynów w Dę-
bowcu i w drodze powrotnej do Lwowa nawiedził Sanktuarium dukielskie św. 
Jana z Dukli. W Godzinie Miłosierdzia, razem z innymi pielgrzymami, modlił się 
przy Relikwiach Patrona Archidiecezji Przemyskiej, Dukli i Lwowa. 

Po spotkaniu ze wspólnotą zakonną, zapisał w kronice: Z wielkim wzrusze-
niem przybywam zawsze do Dukli, aby pokłonić się i pomodlić przed relikwiami 
św. Jana z Du-
kli, w klaszto-
rze OO. Ber-
nardynów, po-
lecając miasto 
Lwów swojemu 
Patronowi oraz 
posługę moją i 
całą Archidie-
cezję Lwowską.

o. Micheasz

Abp Mieczysław Mokrzycki.

XI BIEG GÓRSKI NA CERGOWĄ

(716 m n.p.m )
DUKLA, 16 PAŹDZIERNIKA 2010r.

1. Cel imprezy: promocja Beskidu Niskiego, popularyzacja bie-
gów górskich, upowszechnianie biegania jako najprostszej formy 
ruchu 
2. Organizator: Ośrodek Kultury w Dukli, Gmina Dukla, LUKS 
„Krośnianka” 
3. Współorganizator: ZSP w Dukli, ZS nr2. w Dukli
4. Termin: 16 października 2010
5. Miejsce (start): ul. Kościuszki - wieś Cergowa - Źródełko Św. 
Jana z Dukli - Góra Cergowa (meta) 
6. Dystans: ok. 5,5 km 
7. Kategorie: Mężczyzn 

A - generalna 
B - do 16 do 19 lat 
C - od 20 do 39 lat
D - od 40 do 49 lat
E - od 50 do 59 lat
F - od 60 do 69 lat
G - powyżej 70 lat
Kobiety
 H - generalna 
I - do 16 do 19 lat 
J - od 20 do 39 lat 
K - powyżej 40 lat 

8. Nagrody:
- w kategorii generalnej za miejsca od I do III nagrody finansowe, 

statuetki i medale
- w kategoriach wiekowych statuetki i medale - dla dzieci przewi-

dziano nagrody rzeczowe puchary i medale.
- ponadto przewidziano nagrodę rzeczową dla najlepszego zawod-

nika Powiatu Krośnieńskiego oraz Gminy Dukla, dla najmłodsze-
go i najstarszego zawodnika biegu.

9. Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 października pisemnie 
lub telefonicznie na adres organizatora: Ośrodek Kultury w Dukli 
ul. Kościuszki 4 38-450 Dukla tel. (013) 4330025 
10. Opłata startowa 10zł ( w dniu zawodów) nie dotyczy zawod-
ników do lat 16. 
11. Biuro zawodów: kino „Promień” ul. Kościuszki 4 - czynne w 
dniu zawodów od godz.11.00 
12. Impreza sportowa towarzysząca: Biegi dzieci na dystansach 
od 200 m do 3 km 
13. Kategorie: 

Przedszkolaki - bieg z Mamusiami (rocznik 2004 i młodsi) 
200 m dz. i chł. - kl. I, II (rocz.2002-2003) 
- 200m dz. i chł. - kl. III, IV (rocz. 2000 - 2001)
- 400m dz. i chł. - kl. V, VI (rocz. 1998 -1999)
- 600m dz. i chł. - Gimnazjum (rocz. 1995 - 1997)
- 800m dz. i chł. 

14. Program 
13.00 - start BIEG GŁÓWNY 5,5 km na GÓRĘ CERGOWĄ 
13.10 - start BIEGI DZIECIĘCE 
13.45 - dekoracje zwycięzców BIEGÓW DZIECIĘCYCH 
14.30-15.00 - dekoracja zwycięzców BIEGU GŁÓWNEGO

III POWIATOWY PRZEGLĄD 
PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ

TERMIN: 18 listopada 2010; godz. 13.00
MIEJSCE: KINO “PROMIEŃ”
ORGANIZATOR: Ośrodek Kultury w Dukli
38-450 Dukla
ul. Kościuszki 4
PATRONAT HONOROWY: STAROSTWO POWIATOWE W KROŚNIE
REGULAMIN:
1.W konkursie może wziąć udział solista lub zespół z powiatu kro-
śnieńskiego
2.Uczestników konkursu obowiązuje wykonanie jednej piosenki w 
języku obcym
3.Dopuszcza się do konkursu wykonawców z własnym akompania-
mentem, z towarzyszeniem zespołu muzycznego lub podkładem 
muzycznym na płycie CD (format audio) 
4.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie kar-
ty zgłoszenia i przesłanie jej na  adres organizatora lub elek-
troniczne (osrodekkultury@dukla.pl) do dnia 12 listopada 2010
5.Prezentacje konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa 
powołana przez organizatora
6.Kryteria oceny:

a) dobór repertuaru
b) poprawność językowa 
c) muzykalność i warunki głosowe wykonawcy
d) ogólny wyraz artystyczny prezentacji

7.Kategorie wiekowe:
I) kl. I - III
II) kl. IV - VI
III) gimnazjum
IV) szkoły średnie
V) dorośli

8.W przypadku dużej ilości wykonawców, konkurs podzielony zo-
stanie na 2 dni (18 - 19 XI) 
9.Jeżeli do konkursu zgłosi się dużo zespołów lub duetów organi-
zator może dodatkowo wyodrębnić te kategorie konkursowe (bez 
względu na wiek)
10. Placówka delegująca może zgłosić jednego uczestnika w każ-
dej kategorii
11. Komisja konkursowa przyzna miejsca oraz wyróżnienia
12.Komisja konkursowa może przyznać GRAND PRIX Przeglądu
13.Laureaci Przeglądu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy
14.Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom
15.Organizator przewiduje możliwość przyznania nagrody pu-
bliczności
16. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu
18. Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Walaszczyk-Faryj
tel.13 43 30 025 lub 662 054 407



16   DPS  10/2010 DPS  10/2010   17

Drukujemy wiersze Haliny Ewy 
Olszewskiej z Biłgoraja, które za-
jęły 2. miejsce w kategorii ogólnopol-
skiej dorośli i wiersz Katarzyny Wik-
torii Polak z Wieliczki, który zajął 2. 
miejsce w kategorii ogólnopolskiej 
młodzież 12–18 lat w III edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu im. św. Jana 
z Dukli.

Podróż do Lwowa
ludzie domy lasy pola
przydrożne kapliczki
w objęciach leśnej gęstwiny
wśród pól i na rozdrożach
krajobraz się zmienia
z szybkością kilometrów
w tle błękit z wyspami białej piany
słońce świeci tak samo
po obu stronach granicy

klęczę przy kolumnie we Lwowie
starym grodzie z polskich dziejów
ocalonym przez objawienie
świętego Jana zakonnika
to było dawno temu
zanim konstelacje obcych gwiazd
zapanowały nad ziemią
i zmienił się czas
i to miasto
polscy repatrianci przywieźli
cząstkę Lwowa ze sobą
w kresowym zaśpiewie
w niewygasłej tęsknocie
we wspomnieniach
z pokolenia na pokolenie
snują opowieści o świętym Janie z 
Dukli
pogromcy nieprzyjacielskich hord
z woli Pana Boga

czas płynie ludzkie drogi się rozchodzą
ziemia kwitnie pod stopami
na cmentarzyskach wieków
prawda nieśmiertelna poza czasem
niczym opoka łaski wiary

Moja wiara
z Tobą
wiosenne ranki
milcząca modlitwa
krople rosy pod stopami
witraże poezji
urokliwe kapliczki
majówki na rozstajach
litanie dojrzałych kłosów
jesień z kasztanami
srebrny pejzaż świąt
dotyk ciepłych spojrzeń
znajomych i nieznajomych
spotykanych na tej samej drodze
w tych samych kościołach
i innych świątyniach

wszędzie jesteś Panie
w każdym po wieczne czasy
 w niezwykłej świętości Jana z 
Dukli
mistrza liturgii wybawcy Lwowa
i tysięcy ludzkich losów
 na straży dobrych nadziei
naszych codziennych spraw
 w pontyfikacie papieża Polaka
który wiarą wiar
uczył świat miłości
ponad granicami wyznań i ras

wszędzie jesteś Panie
tym bliżej im bardziej
mijają siwiejące lata
moich dni

Idę do Ciebie

idę do Ciebie
w światłach wiary
w psalmodii
niebo nade mną
szukać Cię Panie
w zaśpiewie dnia
i nocnej ciszy

idę do Ciebie
labiryntem dróg
w psalmodii

niebo nade mną 
uczę się
drogowskazów
Jana Pawła II

idę do Ciebie
poprzez czas
w psalmodii
niebo nade mną
we mnie różaniec
spiętrzonych strof
układa modlitwą

Halina Ewa Olszewska

Pasterka w kościółku św. Jana z Dukli

W szopie rodzi się Dziecina.
Pieje kur i mor truchleje.
Wiatr wierzchołki drzew nagina.
Huczy bór i biegną dzieje.

Noc szkli okna łezką mrozu
jak w grotesce, jak w teatrze.
Po błyszczących schodach z lodu
zbiegnie Bóg i... ślady zatrze...

 Wiktoria Katarzyna Polak

Drukujemy wiersze Augustyny 
Nawracaj z Dukli, które zajęły 1. 
miejsce w kategorii regionalnej do-
rośli w IV edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu im. św. Jana z Dukli.

Nasz Ojcze

Na ziemi tyle łez i tyle wokół zła
Na ziemi tyle gorzkiej samotności,
Płynęła w niebo wciąż modlitwa 

rzewna Twa
Bo wciąż za mało dobrej w nas mi-

łości
Nasz Ojcze! Dawałeś siłę do prze-

trwania
Gdy się zbliżał grom,
Nasz Ojcze, bo ziemia polska
To ojczysty przecież
Był Twój dom.
Nasz Ojcze, Ty całym sercem
Byłeś z nami od tak wielu lat
Nasz Ojcze! W każdym zakątku 

świata
Twój pozostał ślad.

Dwudziesty pierwszy wiek,
Przed nami tyle dróg,

Nieznana przyszłość wkoło nas otacza,
Ty słałeś modły Swe, aby nasz dobry Bóg,
Nauczył kochać piękniej i przebaczać.
Nasz Ojcze... itd.

O Janie Nasz

Z przełęczy gdzieś
Przyleciał wiatr szalony,
Cergowa góra kładzie się do snu
Tu kiedyś mieszkał Jan Błogosławiony
Znajome drzewa
Tu szumiały Mu.
 O Janie nasz
 O Święty nasz Patronie
 Spomiędzy wszystkich
 Ciebie wybrał Bóg,
 Bezpieczniej z Tobą
Żyć tu w naszej stronie
Ty nas wspomagasz
Wśród życiowych dróg.
Dobranoc już
Dobranoc Święty Janie
Spokojne myśli, sen spokojny daj,
Z pomocą Twoją nic się nam nie stanie
Ty masz w opiece nasz ojczysty kraj.

Tamtej wiosny...

Tamtej wiosny najbardziej zielona
Była zieleń
I niebo najbardziej niebieskie,
Tamtej wiosny

Najbardziej królewskie były Święta,
Bo któż pamięta w Dukli taką wiosnę?
I ptak zaśpiewał radośniej
I najpiękniej szumiały drzewa.
A w maju?
W maju poprzez kolorowych łąk kobierce
Szło wprost do Ciebie Ojcze
Nasze jedno, wielkie,
Wspólne serce.

Proboszczu świata!

Czy policzysz Ojcze
Ile całowałeś ziem?
A najmocniej ojczystą, Swoją
Co ostoją Ci jest
I pokrzepieniem,
Wzruszeniem i miłością,
Nadzieją i zatroskaniem...
Czy policzysz łzy,
Które skrywasz uparcie,
Gdy przy spotkaniu
Serce Twoje płacze?
Gdy nic nie mówisz
Tylko patrzysz, patrzysz,
Jak wszystko co polskie
Chyli się ku Tobie
W najgłębszym pokłonie.
Proboszczu – witaj!
Witaj w naszej stronie!

Wyróżnienie dla Krotosa

Współpracujący z na-
szym miesiecznikiem ry-
sownik Tadeusz Krotos 
otrzymał na 19.  Daejeon 
International Cartoon Con-
test DICACO-2010 w Ko-
rei wyróżnienie honorowe 
. Na Konkurs wpłynęlo 
1.579 prac od 504 rysowni-
ków z 58 krajów.

Panu Tadeuszowi  
serdecznie gratulujemy 

sukcesu!
Redakcja
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Cudze chwalicie, swego nie znacie 
Świetlik łąkowy roślina dwuletnia lub roczna o łodydze sztyw-

nej, mało rozgałęzionej, dorastająca do 30 cm. Liście ułożone naprzeciwlegle  
o kształcie jajowatym, ząbkowane. Kwiaty grzbieciste białe z żółtą plamką. Kwit-
nie w sierpniu i wrześniu, owocem jest jajowata torebka. 

Zastosowanie: odwary z ziela stosuje się przy alergicznych zapaleniach spojó-
wek, na zmęczone oczy, w przypadkach nadwrażliwości na promienie słoneczne. 
Ponadto napar z ziela pity poprawia ostrość widzenia i uspokaja. 

Konrad Sikora (Fot. na wkladce)

Wyróżniona praca Konrada Sikory
W 20. Jubileuszowym Konkursie Ekologicznym„Różnorodność biolo-

giczna – przyszłość ziemi w świadomości ludzi”, praca ucznia III klasy du-
kielskiego liceum Konrada Sikory pt. „Moja pasieka jako sposób poznawania 
przyrody” została wyróżniona. 

Konradowi serdecznie gratulujemy!
Redakcja

Podróże dalekie i bliskie
5 września2010 r. odbyła się w 

Sali Domu Ludowego w Wietrznie 
konferencja podsumowująca projekt  
„Podróże dalekie i bliskie” z udzia-
łem beneficjentów, rodziców, społecz-
ności lokalnej i zaproszonych gości. 
Projekt realizowany przez Akcję Ka-
tolicką w parafii Wietrzno przy współ-
pracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz 
Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr” i Ko-
łem Gospodyń Wiejskich był dofinan-
sowany przez Ministerstwo Pracy i Po-
lityki Społecznej w ramach programu 
operacyjnego Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich. 

Celem zadania było zorganizo-
wanie wakacji dla młodzieży w spo-
sób przyjemny i pożyteczny. Wyło-
niono 25. osobową grupę dzieci i mło-
dzieży w wieku od 11 do 16 lat, która 
zadeklarowała swój udział w realiza-
cji zadania. Zgłosiło się również 13 
wolontariuszy - osoby dorosłe stano-
wiące grupę wsparcia. Zgodnie z pro-
gramem odbyło się 5 wycieczek tury-
styczno – krajoznawczych, poprzedzo-
nych spotkaniami w świetlicy przygo-
towującymi do wypraw. Cały cykl roz-
poczęła wycieczka do Krosna, która 
obejmowała zwiedzanie starówki, mu-
zeum, zabytkowych kościołów i wy-
poczynek na krytej pływalni. Następne 
wycieczki to wypad na Prządki, górę 
Cergową i do Magurskiego Parku Na-
rodowego. Kulminacyjnym punktem 

całego projektu był 3 – dniowy rajd w 
Pieniny. Dostarczył on niezapomnia-
nych wrażeń i był prawdziwą lekcją 
poznawania najpiękniejszych miejsc 
w naszym kraju. W trakcie rajdu zdo-
byto szczyty górskie: Wysoką, Trzy 
Korony i Sokolicę. Z licznych atrakcji 
należy wspomnieć spływ Dunajcem na 
tratwach, wyjazd kolejką na Palenicę  
i zwiedzanie zamku w Czorsztynie. 

W trakcie realizacji projektu zostało 
wykonanych setki zdjęć, które będą 
stanowić źródło wspomnień. Konfe-
rencja podsumowywała projekt, ale 
jednocześnie stała się okazją do inte-
gracji oraz inspiracją do podejmowa-
nia nowych wyzwań i realizacji cieka-
wych pomysłów w przyszłości.

Edyta Kolanko
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SPORT        SPORT        SPORT

Z Sanoka do Sanoka 
przez Słowację

W dniach 17 – 19 września 2010r. odbył się Międzynarodowy Szosowy 
Maraton Kolarski Velo Carpathica. 

Organizatorem imprezy było Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów  
w Ustrzykach Dolnych, a projekt współfinansowany jest ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach programu współpracy transgranicznej. Trasa maratonu rozpo-
czynała się i kończyła w Sanoku, a wiodła przez Komańczę, Radoszyce i na Sło-
wację przez Palotę, Medzilaborce do Barwinka. Stąd przez Tylawę i Jaśliska do 
Sanoka.

Na terenie naszej gminy w Tylawie zorganizowano punkt żywieniowy. W ma-
ratonie wzięło udział 63 osoby z całej Polski. Amatorskie maratony i rajdy na 
stałe zaczęły wpisywać się w krajobraz Beskidu Niskiego.

Tekst i fot. mim

II TURNIEJ
ŻEŃSKIEJ PIŁKI

SIATKOWEJ

30 PAŹDZIERNIKA 2010 R.
JAŚLISKA – SALA ZESPOŁU SZKÓŁ 
PUBLICZNYCH

GODZINA 900

ZGŁOSZENIA DO POBRANIA U ORGANIZATORA tj: 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA 

SĘDZIÓW, NAPOJE I CIEPŁY POSIŁEK
DLA WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW, 

UBEZPIECZENIE NW, NAGRODY I PUCHARY

WSZELKIE DODATKOWE INFORMACJE POD NUMEREM 
tel. 692095094,697605423, 

PLAN TURNIEJU:                                                CEL TURNIEJU
8.30         - ZBIÓRKA                                             POPULARYZACJA SIATKÓWKI
9.00         - UROCZYSTE OTWARCIE
9.30         - ROZGRYWKI W GRUPACH                       
OK 13.00 – PÓŁFINAŁY                                                      ORGANIZATOR
OK 14.00 - MECZ O 3 MIEJSCE                             Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju                   
OK 15.00 – FINAŁ                                                               Dukielszczyzny
OK 16.00 – ZAKOŃCZENIE                                    Siatkarski Klub Sportowy „DUKLA”

ZAPRASZAMY
WSTĘP WOLNY

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dukielszczyzny realizując program współpracy 
Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi zaprasza do udziału w 

II Turnieju Żeńskiej Piłki Siatkowej.

Cel: 
- promocja piłki siatkowej wśród 
dziewcząt
- popularyzacja zdrowej – sportowej ry-
walizacji
- aktywna forma spędzania czasu wol-
nego

Organizator:
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Dukielszczyzny,
- Siatkarski Klub Sportowy „DUKLA”
- Ośrodek Kultury Dukla
- Zespół Szkół Publicznych w Jaśliskach.

Termin – 30 października 2010 roku godzi-
na 9. 00
Miejsce - Zespół Szkól Publicznych 
w Jaśliskach
Uczestnictwo: 
- Prawo udziału mają dziewczęta mieszka-

jące i uczące się na terenie Gminy Dukla 
i Jaśliska zorganizowane w drużynę,

- Uczestniczki winne posiadać ubiór spor-
towy tj. sportowe koszulki, spodenki, 
oraz obuwie. W miarę możliwości pro-
simy o jednolite stroje dla poszczegól-
nych drużyn.

- Każda drużyna musi posiadać opieku-
na, który zobligowany jest do posiada-
nia oświadczenia od rodziców każdej za-
wodniczki wyrażającej zgodę na uczest-
nictwo w zawodach piłki siatkowej (wzór 
do pobrania u organizatora)

System rozgrywek: 
- Każdy z każdym lub w grupach w zależno-

ści od liczby zgłoszonych drużyn,
- Mecze rozgrywane będą do dwóch wygra-

nych setów, do 25 pkt. W przypadku seta 
trzeciego decydującego do 15 pkt,

- Organizator zastrzega sobie prawo do 
możliwości rozstawienia dwóch drużyn

- Zawody odbywają się zgodnie z przepi-
sami PZPS, sprawy sporne rozstrzyga sę-
dzia główny

- Do kontaktów z sędziami i organizatorami 
upoważniony jest kapitan danej drużyny.

Zgłoszenia: 
- Zgłoszenia przyjmowane będą do 22 paź-

dziernika telefonicznie: 692095094. 
697605423 lub elektronicznie: stowarzy-
szenie.dukla@wp.pl 

- Opiekunowie drużyn w dniu rozpoczę-
cia turnieju przedstawią organizatoro-
wi imienną listę zawodniczek (wzór kar-
ty zgłoszenia do turnieju u organizatora)

Organizator zapewnia:
- Puchary i dyplomy
- Ciepły posiłek i napoje dla wszystkich 

uczestników
- Ubezpieczenie NW 
- Sędziów 
Postanowienia końcowe:
- Organizator nie ponosi odpowiedzialno-

ści z tytułu kradzieży, zagubienia, uszko-
dzenia sprzętu i odzieży,

- W sprawach rozgrywek można kontakto-
wać się z przedstawicielami organiza-
tora 

p. Zenon Leńczyk, Robert Rąpała
- Interpretacja niniejszego regulaminu na-

leży wyłącznie do organizatora.
Patronat medialny – Dukla pl. - DPS

Sport w Dukli coraz 
ciekawszy

Zainteresowanie sportem w gminie Dukla jest z roku na rok większe. Dużym 
zainteresowaniem młodzieży cieszy się klub „Przełęcz” – skupiający piłkarzy,  
z uznaniem traktowany jest Uczniowski Klub Sportowy TKKF, propagujący te-
nis stołowym W obecnym sezonie do piłki nożnej dołączył nowy klub osiedlowy 
„Husaria”.

Gmina Dukla może poszczycić się także piłką siatkową. W sierpniu br. stara-
niem zawodników i zawodniczek oraz sympatyków tej pięknej dyscypliny sportu 
powstał Siatkarski Klub Sportowy „DUKLA”. Klub prowadzi treningi w gru-
pie zaawansowanej mężczyzn oraz w dwóch grupach dziewcząt: początkującej  
i zaawansowanej.

Prezesem klubu jest Zenon Leńczyk, wiceprezesem Jerzy Górka, skarb-
nikiem Maciej Chłap, skarbnikiem Tomasz Kowalski.

Męska drużyna siatkówki rozpoczyna kolejny start w amatorskiej lidze siat-
kówki powiatu krośnieńskiego 22 października br., w której obecnie zajmuje dru-

gie miejsce. Czynione są starania, aby 
wystartować w IV lidze PZPS męż-
czyzn oraz utworzyć drużynę kobiet.

Zapraszamy do kibicowania na-
szym zawodnikom.

Robert Rąpała 
instruktor sportu piłki siatkowej

Wszyscy byli 
zwycięzcami

„Wakacyjne spotkania siatkowe 
w Zboiskach” organizowane przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
i Integracji POMOST w Zboiskach 
zakończone zostały towarzyskim me-
czem w Krajnej Polanie. 

18 września br. wczesnym popołu-
dniem młodzieżowa drużyna ze Zbo-
isk rozegrała z młodzieżą słowacką z 
Krajnej Polany mecz piłki siatkowej. 
W skład drużyny ze Zboisk weszli za-
wodnicy: Kinga Wdowiarz, Damian 
Wdowiarz, Dawid Bek, Agnieszka 
Głód, Damian Bogacz, Krzysz-
tof Walaszczyk, Adrian Inglot, Mo-
nika Głód i Sabina Bogacz, a w skła-
dzie drużyny z Krajnej Polany grali:  
Jakub Babej, Łukasz Plawajka, 
Maroš Adamečko, Verka Stavro-
vska, Janko Stavrovski, Mirka Šte-
fancova. Mecz zakończył się zwycię-
stwem drużyny z Krajnej Polany. Ale 
tak naprawdę wszyscy byli zwycięz-
cami, ponieważ aktywnie i zdrowo spę-
dzali wolny czas. Na zakończenie Sło-
wacy poczęstowali zawodników i ich 
opiekunów gulaszem.

Mecz w Krajnej Polanie zakończył wakacyjne rozgrywki w piłce siatkowej w 
Zboiskach. W ramach realizowanego projektu zakupiono stroje sportowe dla za-
wodników i 2 piłki siatkowe.

Tekst i foto: kbr
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OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY
UCHWAŁA NR LVII/318/10 
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy oraz zmiany konfiguracji 

niektórych ulic w mieście Dukla.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zmianami) oraz w związku z art.47a ustawy z dnia 17 maja 1989 
r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 
2027 z późn. zmianami ), Rada Miejska w Dukli uchwala, co na-
stępuje:
   § 1. 1. Ulicy położonej w miejscowości Dukla, usytuowanej na 
nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków 
numerami: 794/3, 206/30, 206/33, 206/35, nadaje nazwę Armii 
Krajowej.
   2. Zmienia konfigurację ulicy ks. Antoniego Typrowicza w Dukli, ozna-
czonej w ewidencji gruntów i budynków numerami: 794/1 i 133/4.
   3. Zmienia konfigurację ulicy Słowackiej w Dukli, oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków numerami: 171, 203/7, 170/1, 
199/1, 203/6, 199/2, 204/25, 204/27, 204/18, 204/19.
§ 2. 1. Szczegółowy przebieg ulicy Armii Krajowej przedstawia za-
łącznik graficzny Nr 1 do uchwały.
2. Szczegółowy przebieg ulicy ks. Antoniego Typrowicza przedsta-
wia załącznik graficzny Nr 2 do uchwały.
3. Szczegółowy przebieg ulicy Słowackiej przedstawia załącznik 
graficzny Nr 3 do uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Uliasz

* * *

UCHWAŁA NR LVII/319/10 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Nr 2 w Dukli
Na podstawie art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Zespołowi Szkół Nr 2 w Dukli statut stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powie-
rza się Burmistrzowi Gminy Dukla. § 3. Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Uliasz

* * *

UCHWAŁA NR LVII/325/10 
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

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

Na podstawie art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:
   § 1. Gmina Dukla przekazuje z dniem 1 września 2011 r. 
Stowarzyszeniu Wspólna Szkoła w Głojscach prowadzenie 
Gimnazjum w Głojscach.
   § 2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Dukla do zawarcia umowy 
ze Stowarzyszeniem określającej w szczególności warunki przej-
mowania szkoły, warunki korzystania z mienia przejętej szkoły, 

tryb kontroli przestrzegania warunków umowy i warunki oraz tryb 
rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Uliasz

* * *

UCHWAŁA NR LVII/326/10 
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie przekazania prowadzenia Gimnazjum w Iwli 
Stowarzyszeniu Rozwoju Szkoły w Iwli „Perfectus” w Iwli.
Na podstawie art. 5 ust. i art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 
późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:
   § 1. Gmina Dukla przekazuje z dniem 1 września 2011 r. 
Stowarzyszeniu Rozwoju Szkoły w Iwli „Perfectus” w Iwli prowa-
dzenie Gimnazjum w Iwli.
   § 2. Do obwodu Gimnazjum w Iwli należą miejscowości: Iwla i Chyrowa.
   § 3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Dukla do zawarcia umowy 
ze Stowarzyszeniem określającej w szczególności warunki przej-
mowania szkoły, warunki korzystania z mienia przejętej szkoły, 
tryb kontroli przestrzegania warunków umowy i warunki oraz tryb 
rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Uliasz

* * *

UCHWAŁA NR LVII/327/10 
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie przekazania prowadzenia Gimnazjum w 
Wietrznie Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi 

Wietrzno „Wiatr”.
Na podstawie art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:
   § 1. Gmina Dukla przekazuje z dniem 1 września 2011 r. 
Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr” prowa-
dzenie Gimnazjum w Wietrznie.
   § 2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Dukla do zawarcia umowy 
ze Stowarzyszeniem określającej w szczególności warunki przej-
mowania szkoły, warunki korzystania z mienia przejętej szkoły, 
tryb kontroli przestrzegania warunków umowy i warunki oraz tryb 
rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Uliasz

* * *
UCHWAŁA NR LVII/330/10 
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dota-

cji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego.
  Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 
z późn. zm.) Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:
   § 1. Udziela z budżetu Gminy Dukla pomocy finansowej, w formie 
dotacji celowej w kwocie 106 367,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy 
trzysta sześćdziesiąt siedem złotych) dla Powiatu Krośnieńskiego 
z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach środków 
przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:
   1. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1911 R relacji Iwla 
- Polany - Huta Polańska w km od 0 + 400 -1 + 600, w wysokości 
75 494,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dzie-
więćdziesiąt cztery złote).
   2. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1993 R relacji 
Sulistrowa - Głojsce w km od 3 + 800 - 4 + 600, w wysokości 30 
873,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt 
trzy złote).
   § 2. Podstawą przekazania środków finansowych będzie umowa 
z Powiatem Krośnieńskim określająca przeznaczenie i zasady roz-
liczenia środków.
   § 3. Traci moc uchwała Nr LVI/315/10 Rady Miejskiej w Dukli z 
dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Uliasz

* * *

UCHWAŁA NR LVII/331/10 
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej, w 

formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z późn. zm.) oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 
późn. zm.) Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:
   § 1. Udziela z budżetu Gminy Dukla pomocy finansowej, w for-
mie dotacji celowej w kwocie 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści 
pięć tysięcy złotych) dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznacze-
niem na zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1993 R 
Sulistrowa - Draganowa - Głojsce wraz z budową chodnika w miej-
scowości Głojsce.
   § 2. Podstawą przekazania środków finansowych będzie umowa 
z Powiatem Krośnieńskim określająca przeznaczenie i zasady roz-
liczenia środków.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Uliasz

KOMUNIKAT BURMISTRZA GMINY DUKLA
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010 r. Nr 
102, poz. 651 z póź. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu 
Gminy Dukla wywieszony został wykaz nieruchomości, 
przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz obejmuje działki nr: 421/1 i 1703 w Równem. 

Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w ter-
minie do dnia 22 października 2010 r. w pok. nr 6 Urzędu 
Gminy Dukla.

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Gminy Dukla działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.), § 3 ust.1 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i try-
bu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz.2108 ) o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony

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

- działka nr 2530 o pow. 0,05 ha, położona w Jasionce ob-
jęta Księgą Wieczystą nr KS1K /00107688/9 urządzoną na 
rzecz Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego położona jest w terenie ozna-
czonym symbolem „RM1”-tereny zabudowy zagrodowej. 
Do działki brak jest prawnie wydzielonej drogi dojazdowej. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 Cena wywoławcza wynosi 2 200,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 220,00 zł.
Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT od towarów i usług. 
Przetarg odbędzie się dnia 3 listopada 2010 r. o godz. 10

00
 w 

sali nr 22 znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy Dukla. W 
przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli 
wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 
Wadium należy wpłacić do dnia 28 października 2010 r. w 
kasie Urzędu Gminy Dukla 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.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie nieru-
chomości.
Wpłacone wadium zostanie: 
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wa-
dium wygra przetarg 
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu 
w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji prze-
targowej:
- oryginał dowodu wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru właściwy 
dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób 
reprezentujących dany podmiot.

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

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. 
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź. zm.), do zawarcia umowy nota-
rialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć ze-
zwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cyto-
wanej wyżej ustawy.
Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umo-
wy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wpła-
conego wadium.
Burmistrz Gminy Dukla zastrzega sobie prawo odwołania przetar-
gu z uzasadnionych przyczyn.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi na-
bywca.
Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można uzy-
skać w pok. nr 6 Urzędu Gminy Dukla lub pod nr telefonu (13) 432 
91 13
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W krainie rondla i patelni
Zwracamy się z prośbą o przysyłanie na adres redakcji prze-
pisów kulinarnych. 
Z góry serdecznie dziękujemy. Dla osoby, która w ciągu roku 

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

W  p a s i e c e

Do każdej ceny netto do-
liczony będzie podatek VAT  
w wysokości 22%. Wszystkie 
krótkie ogłoszenia niekomer-
cyjne, z ofertami pracy lub osób 
poszukujących pracy umiesz-
czane są w Dukielskim Prze-
glądzie Samorządowym  nieod-
płatnie.

Cennik reklamy obowiązuje 
również w odniesieniu do strony 
internetowej.

Dukla.pl zamieszcza różne formy reklam. Aktualny cennik:

Moduł
Format reklamy

Reklama czarno-biała 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama czarno-biała 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

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

È

È

È

È

È

È

FHU „Tech - Mal”
Dukla, Trakt Węgierski 9, 
tel. 0609130387, 0134330387

Handel:
- farby, lakiery, kleje,  
  tynki elewacyjne, narzędzia, płytki posadzkowe i ścienne
- artykuły pirotechniczne, amunicja akustyczna, 
- komputerowe materiały eksploatacyjne, nośniki: 
 płyty CD, DVD 
- dzienniki budowy, tablice budowlane,  
  markery do tablic.
USŁUGI:
- kosztorysowanie, projekty zagospodarowania, 
- szkice i rysunki do zgłoszenia robót budowlanych 
– tel. 0601885063

SZKOŁA NAUKI JAZDY Tip Top
organizuje kursy na prawo jazdy kat. „A”, „B”

Wykłady i zapisy  
w każdy czwartek o godz. 17.00 

w Szkole Podstawowej w Dukli, ul. Kościuszki 13

Duże rabaty dla młodzieży. Szkolenie praktyczne 
samochodem Renault Clio II 

(jak na egzaminie państwowym)

Kontakt: tel. 508 125 835

Posadzki, wylewki zacierane 
maszynowo - mixokret.

Tynki  
cementowo-wapienne 

- agregat tynkarski

Kontakt: 502 734 277

Gospodarstwo Ogrodnicze 
„OLA” oferuje:

Duży wybór chryzantem  
w różnych kolorach:

ceny od 8zł/szt.

Świerk srebrny  
500 szt.:

ceny od 15 zł/szt.

Danuta i Zbigniew Magdziak
Cergowa 222a

Kontakt: tel. 13  433 03 05 
606 782 467

* * *

Wynajmę lokal 50 m kw.
Dukla, ul. Łąki 1

Kontakt: tel. 606782467

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

Głojscach

Kontakt: tel. 606782467

* * *

Sprzedam samochód Volks-
wagen Golf III 1,9 combi

Kontakt: tel. 606782467

Miód miodowi  
nie równy smakiem

Wiele osób ma swój ulubiony miód. 
Niektórym przypadł do gustu miód 
mniszkowy, innym malinowy, a jesz-
cze innym spadziowy. Czym różnią się 
te miody ? Czy tylko nazwą? Otóż nie. 
Pochodzą z innych roślin. Większość 
wymienionych miodów to miody nek-
tarowe. Miód spadziowy jest wyjątko-
wym miodem, bo pszczoły wytwarzają 
go z soku roślinnego, ale przerobio-
nego już przez mszyce. Miody dzieli 
się na nektarowe spadziowe i nekta-
rowo- spadziowe. Miody nektarowe 
wytwarzane są z nektaru roślin i w za-
leżności z jakiej rośliny nektar domi-
nuje określa się go mianem tej rośliny. 
Na plantacjach nasiennych otrzymano 
miód cebulowy, który wcale a wcale 
nie czuć było cebulą, jeżeli chodzi nam 
o dobrze znany zapach cebuli. Miód 
wrzosowy pozyskiwany jest z wrzosu, 
a mniszkowy z mniszka lekarskiego, 
popularnie zwanego mleczem, a po 
przekwitnięciu dmuchawcem. Jaka jest 
różnica między tymi miodami? Otóż 
różnią się one barwą i smakiem. Posia-
dają różną ilość składników, albo jakiś 
tylko sobie właściwy składnik, którego 
nie posiadają inne miody. Dlatego me-
dycyna naturalna na pewne schorzenia 
poleca taki, a nie inny miód. Należy pa-
miętać, że miód sam w sobie posiada 
właściwości wspomagające powrót do 

zdrowia nie zależnie z jakiej rośliny 
pochodzi. Jednak konsumenci mio-
dów odmianowych najczęściej kupują 
je dla walorów smakowych. Każdy po-
winien pamiętać, że zbyt wysoka tem-
peratura i słońce wpływają ujemnie na 
miód. Niektóre miody są bardziej od-
porne na działanie tych czynników, 
a inne z kolei wrażliwsze. Miody od-
mianowe w różnym czasie ulegają na-
turalnemu zjawisku krystalizacji, jedne 

krystalizują wcześniej, inne później. 
Miody odmianowe jak np. wrzosowy 
wymaga dodatkowych zabiegów, by 
wydobyć go z plastrów ze względu na 
swoją konsystencję.

Tereny dukielszczyzny słyną  
z miodu spadziowego ze spadzi jo-
dłowej oraz miodów malinowego i li-
powego. 

Witold Puz 
Koło Pszczelarzy w Dukli

WZP w Rzeszowie

Mamy już kalendarzową jesień, pora zbiorów warzyw i czas przygoto-
wywania przetworów na zimę. Dzisiaj proponujemy buraczki z czosnkiem 
według przepisu Pani Halinki z Wietrzna

Buraczki z czosnkiem
Składniki:
4 kg buraków
3 cebule (duże)
5 ząbków czosnku (może być więcej)
4 szklanki wody
2 szklanki cukru
4 płaskie łyżeczki soli
1,5 szklanki octu 10%
10 ziarenek pieprzu

Wykonanie:
Buraki ugotować, obrać i zetrzeć na grubej tarce. Cebulę pokroić w 

kostkę, czosnek obrać i przepuścić przez praskę. Dodać do buraków, wlać 
wodę, cukier, sól, pieprz i ocet. Dokładnie wymieszać i odstawić na 24 
godz. Następnie odsączyć na sicie, włożyć do słoików i pasteryzować 
około 15 min. Sok po odcedzeniu wlać do słoików i pasteryzować. Można 
na nim gotować barszcz czerwony. 

Smacznego!
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Siedzi zając pod miedzą

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

P. Fryderyk Krówka wręcza nagrodę dla Koła Ekologicznego działają-
cego przy LO w Dukli na ręce opiekunki p. Marii Walczak..

Motto:
Pożar

Ktoś bezmyślnie wzniecił pożar na łące,
Chcąc szybko pozbyć się chwastów,
Zginęło żywych istnień tysiące,
Bo on pozbył się zbędnego balastu.
Teraz łąka cmentarz przypomina,
Trudno uwierzyć, że była kiedyś 
zielona,
Szarość, smutek i ogromnej ciszy 
głębina,
Czyż nie zbrodnia została tu po-
pełniona?

K. Kopcza – była członkini Koła Ekolo-
gicznego przy LO w Dukli

Minęły piękne miesiące lata, które 
przyniosło w tym roku wiele strat tak w 
gospodarce narodowej, własności indywi-
dualnej jak i leśnej. Zginęło w tym czasie 
sporo zwierzyny leśnej, która powoli za-
cznie się „odbudowywać”, tak jak i wiele 
gospodarstw w naszym pięknym kraju. 
Ucierpiało w tym czasie również wielu my-
śliwych, na szczęście nie z naszego Koła. 
Życie toczy się jednak dalej, nie zwracając 
na to większej uwagi.

W tym roku w naszej działalności po-
szczycić się możemy następującymi osią-
gnięciami w pracy Zarządu i członków. Jest 
i smutek. Pragnę tu nadmienić, że znowu św. 
Hubert powołał do swojego Koła w Niebie 
następnego naszego kol. śp. Jana Zawiszę, 

który zmarł w wieku 73 lat. Był członkiem 
naszego Koła przez 33 lata. W ostatniej dro-
dze kol. Jana udział wzięli członkowie na-
szego Koła wraz z pocztem sztandarowym. 
Nad jego mogiłą w imieniu Zarządu mowę 
pożegnalną wygłosił autor kącika.

Myśliwi jak i nasi czytelnicy często za-
dają pytanie czym jest sztandar. Postano-
wiłem poświęcić temu zagadnieniu kilka 
słów. 

Tradycja:
Sztandar jest godłem, najważniejszym 

znakiem wyróżniającym daną organiza-
cję. Sztandar łowiecki w Polsce zrodził się 
jak wcześniej wspomniano z tradycji rycer-
skich. Wystawiając oddział wojsko możno-
władcze nadawało mu swój znak – chorą-
giew, najczęściej z herbem rodowym. Tra-
dycja ta przeszła także na służących pod 
znakiem św. Huberta. Sztandar – najgod-
niejszy znak danej zbiorowości – jest sym-
bolem wysokiego stopnia skupienia się jej 
członków wokół integrującej ich idei. Tak 
jak nasza flaga narodowa jest dla Pola-
ków symbolem Polski – Narodu Ziemi, tak 
sztandar myśliwski dla społeczności myśli-
wych zrzeszonych w Polskim Związku Ło-
wieckim – Okręgach, Kołach – jest sym-
bolem małej ojczyzny jaką jest Koło Ło-
wieckie i środowisko w jakim koło funk-
cjonuje. Uzewnętrznia on szczytne warto-
ści duchowe i moralne polskiego łowiec-
twa. Symbolizuje też ideę prawego łowiec-
twa oraz godność zbiorową i osobistą pol-

skich myśliwych. 
Ponadto towarzy-
szy w momentach 
szczególnych dla 
łowieckiej wspól-
noty. Uroczystości z 
udziałem sztandaru, 
religijne czy świec-
kie, wymagają po-
wagi zachowania, 
a przechowywanie, 
transport i przygo-
towanie sztandaru 
do prezentacji, wła-
ściwych postaw – 
należą mu się sza-
cunek i honory. 

Ceremoniał my-
śliwski jest opisem 

sposobu przeprowadzenia uroczystości z 
udziałem sztandaru myśliwskiego i samej 
celebracji sztandaru. Jest pomocny w prze-
życiu ważnych uroczystości w kołach ło-
wieckich związanych z liturgią Kościoła,  
a także w przeżywaniu różnych uroczy-
stości świeckich w kole i w środowisku, w 
którym ono funkcjonuje. Ceremoniał my-
śliwski może być ważnym elementem 
kształtowania postaw prawnych i etycz-
nych wśród myśliwych. O dalszych spra-
wach związanych z obchodzeniem się ze 
sztandarem w następnym wydaniu.

W naszym jak i w innych kołach ło-
wieckich nastąpił czas polowań na zwie-
rzynę zgodnie z kalendarzem odstrzałów. 
Najważniejszy jednak się okres polowań 
na jelenie byki. Zaplanowano odstrzał tzw. 
dewizowy, na określonym terenie oraz od-
strzały indywidualne na podstawie otrzy-
manych odstrzałów w poszczególnych la-
sach. Okres ten pozwala na odstrzał zwie-
rzyny zgodnie z planem i rozdzielnikiem 
oraz otwiera okres polowań zbiorowych, 
który rozpoczyna się 24 tego miesiąca.  
W dniu tym odbędzie się wzorem lat po-
przednich „szkolenie myśliwych”.

Właściwy sezon łowiecki rozpoczy-
namy w dniu 7 listopada uroczystą mszą 
świętą na Pustelni św. Jana z Dukli – zwaną 
msza św. Huberta, która odbędzie się o 
godz. 8-mej i na którą zapraszamy wszyst-
kich myśliwych z rodzinami oraz młodzież 
szkolną zrzeszoną z LOP.

Miesiąc październik, to zakończenie 
gromadzenia karmy na zimowe dokarmia-
nie i przystąpienie do zakładania wielo-
letnich remiz śród polnych. Przypomnieć 
również wypada o wspaniałych trofeach 
wieńców jeleni. Tak jak w 1978 r. w Pusz-
czy Knyszyńskiej strzelono byka, którego 
wieniec uzyskał rekord Polski, natomiast w 
roku 1984 podczas polowania zbiorowego 
kol. śp. Bronisław Pernal z naszego 

Koła w Daliowej strzelił byka, którego 
poroże zdobyło 2 miejsce. Stał się tym sa-
mym posiadaczem wice rekordu Polski, 
którego wieniec o wadze 11,26 kg został 
wyceniony na 245,44 pkt. CIC. Życzę za-
tem naszym kolegom myśliwym podob-
nych sukcesów w tym sezonie łowieckim. 

Uważam, że bardzo dużą zaletą na-
szego koła jest współpraca z młodzieżą 
szkolną zrzeszoną w Szkolnych Kołach 
Ligi Ochrony Przyrody oraz jej opieku-
nami, którzy od wielu lat biorą udział w 
konkursach związanych z pomocą zwie-
rzynie by mogła przetrwać zimę. Ogło-
szono nowy konkurs, do którego już wpły-
nęły już zgłoszenia na sezon 2010/2011.

Zarząd Koła doceniając pracę mło-
dzieży w ubiegłym roku postanowił przy-
dzielić nagrody, które wręczone zostały na 
rozpoczęciu roku szk. 2010/2011. Nagrody 

Uśmiechnij się!
Myśliwy po powrocie z polowania zasnął w 
fotelu i głośno pochrapuje.
Nagle budzi się, bo czuje, że ktoś kręci gu-
zikiem jego kamizelki.
Co robisz wnuczusiu?
- Staram się złapać jakąś inną falę.

* * *
Lekarz pyta pielęgniarkę:
- Siostro jak czuje się ten myśliwy spod 
10-siątki po operacji?
- Lepiej, rano się ocknął i mówił.
- A co mówił?
- Że czuje się gorzej.

Szkolna niespodzianka

Zdobywaliśmy 
słowackie Tatry

Schola i ministranci z parafii Chrystusa Króla 
(Trzciana-Zawadka Rymanowska) mieli możliwość po-
dobnie jak w latach poprzednich wyjechać na wakacyjny 
wypoczynek. Podczas którego nie tylko nabierali sił do dal-
szej pracy i nauki, ale zbliżyli się do Pana Boga poprzez 
modlitwę i poznawanie nowych miejsc związanych z religią  
i historią miejsca, w którym spędzali czas. 

W tym roku spędzaliśmy wolny czas z Panem Bogiem na 
Słowacji. Byliśmy tam od 19 do 25 lipca. Program całego 
pobytu oraz opieki nad nami przez ten czas zaplanowało  
i przeprowadziło biuro podróży Arka z Krosna. 

Tegoroczne rekolekcje na Słowacji spędziliśmy 2 dni 
w podróży, podczas której zapoznaliśmy się z historią i za-
bytkami oraz centrami życia chrześcijańskiego Słowacji. 
W czasie pobytu w miejscowości Stary Młyn, trzykrotnie 
wyjeżdżaliśmy do aquaparku, gdzie przyjemnie spędzili-
śmy wolny czas. Dwukrotnie zdobywaliśmy słowackie Ta-
try. Najlepiej wspominamy Słowacki Raj, gdzie musieliśmy 

wręczali kol. F. Krówka, St. Lis, J. Magnu-
szewski (Dukla LO i Tylawa).

Drodzy koledzy myśliwi, życzmy sobie 
nawzajem sukcesów tym sezonie i niech 
św. Hubert i nasz drugi patron św. Jan z 
Dukli wspomagają nas i chronią od nie-
szczęść nas i nasze rodziny.

Ważne!
W tym roku łowieckim 2010/11 Koło 

Łowieckie „Rogacz” w Dukli obchodzi 
65 rocznicę swojej działalności. Podaję tę 
rocznicę pod rozwagę Zarządowi Koła.

Fryderyk Krówka 
Członek Kola Łowieckiego  

„Rogacz” w Dukli

z wysiłkiem, a nawet ze strachem chodzić po niebezpiecz-
nych drabinkach.

Dziękujemy Panu Bogu za szczęśliwy pobyt na Słowacji, 
a wszystkim naszym dobrodziejom życzymy obfitego błogo-
sławieństwa Bożego, o które modlimy się podczas spotkań 
w grupach scholi i ministrantów. W sposób szczególny pra-
gniemy podziękować samorządowi Gminy Dukla za pomoc 
finansową, dzięki której mogliśmy wyjechać w tym roku.

Sabina Zając

Pod koniec sierpnia, przed rozpo-
częciem nowego roku szkolnego, od-
wiedzili nas pracownicy z kancelarii 
prawniczo-doradczej p. Rafała Jani-
szewskiego z Warszawy. Zgromadzi-
liśmy się wszyscy w Domu Ludowym 
w Trzcianie, aby się z nimi kolejny raz 
spotkać. Tym razem każdy z nas prze-
żył znowu miłą niespodziankę. Wszy-
scy obecni otrzymali prezenty, którymi 
dla dzieci i młodzieży w wieku szkol-
nym były plecaki i przybory szkolne, 
natomiast młodsze dzieci otrzymały 
klocki do zabawy.

Pragniemy podziękować p. Rafa-
łowi i wszystkim jego pracownikom 
za serce i za okazywane dobro dla 
dzieci i młodzieży z parafii Trzcia-
na-Zawadka Rymanowska.

Aneta Ciuła

* * *
Szczęśliwa żona mówi do męża, który wró-
cił z polowania:
- Stasiu, nasz synek już chodzi!
- Naprawdę, to poślij go do kiosku po pa-
pierosy.

* * *
Żona przed wyjazdem męża na safari pyta 
czy będzie jej wierny przez ten cały czas?
- Nie bądź głupia! A czy ja jestem pro-
rokiem?
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