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Niechby grudzień 
był tradycyjnie 
świąteczny

NO to już wszystko jasne. Są nowi prezydenci miast, 
burmistrzowie, wójtowie, radni. Tysiące ludzi, którym po-
wierzyliśmy nasze sprawy. Także te osobiste, bo one prze-
cież często zaczynają się i kończą w urzędzie. Nikt jeszcze 
nie wie czy wybraliśmy dobrze, czy krzyżyk postawiliśmy 
w słusznym miejscu. Dowiemy się o tym jutro i pojutrze, 
a najpewniej za cztery lata, kiedy przyjdzie czas kolejnych 
rozliczeń. Te wszystkie lokalne samorządy mają się opierać 
na naszym zaufaniu, na wierze nas wszystkich, że miasto, 
gmina czy dzielnica wszystko co robią, to w naszym imieniu 
i dla naszego dobra. I nie polityka jest tam potrzebna – choć 
do końca nie jestem przekonany, że jej tam nie ma – ale ten 
przysłowiowy kubełek z asfaltem, który załata dziurę na dro-
dze, ta przysłowiowa belka, która zostanie wstawione w wy-
rwę w moście. I dlatego ż ą d a j m y od wybranych władz, 
aby przestrzegały tych standardów, które legły u podstaw sa-
morządności. Aby były na każde nasze słuszne żądanie, aby 
w lot wychwytały to wszystko co w nas siedzi i reagowały 
n a t y c h m i a s t na wszelkie niegodziwości i zaniedbania.

Tak ma być. A w każdym razie tak być powinno. Bur-
mistrz czy wójt, radny na urzędzie, nikt z nich nie jest 
udzielnym księciem, do którego wrota są zawarte. Nie jest 
namaszczonym wielkorządcą, którego głos jest jedyny i 
słuszny. Oni wszyscy są do naszej dyspozycji, i tak trak-
tujmy ten urząd. Bo inaczej wystawimy za cztery lata cen-
zurkę, która raz na zawsze pozbawi bezdusznych, bezmyśl-
nych i bezrozumnych sprawowanych przez nich urzędów. 

BO nie jesteśmy od tego, aby nami dyrygować. Mamy 
wielką polską historię i rocznice, które świętujemy, choćby 
ta ostatnia, z listopada. Ale i wielkie wydarzenia, często re-
gionalne, jednak daleko wykraczające poza region. Żyjemy 
na ziemi, która wydała rodzinę Ulmów. Rodzinę wymor-
dowaną przez Niemców za przechowywanie we własnym 
gospodarstwie kilkorga żydów. W roku czterdziestym dru-
gim hitlerowcy zamordowali najpierw ośmioro ukrywają-
cych się, a potem całą rodzinę Ulmów. Wystąpiono o uzna-
nie ich czynów, jako noszących znamiona specjalnej łaski; 
w rodzinnej podkarpackiej miejscowości Ulmów, w Marko-
wej ma powstać muzeum polskich sprawiedliwych wśród 
narodów świata. Przypominam sprawę dlatego, abyśmy pa-
miętali że nasz naród sam dotknięty katastrofami dwudzie-
stego wieku, potrafił się wznieść na najwyższy poziom czło-
wieczeństwa. W żydowskiej księdze napisano bardzo mądre 
zdanie: „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat.” Świata 
może nie uratowaliśmy (choć kto wie, jak potoczyły by się 

Widziane z CergowejAmbasador 
Kazachstanu  
w Dukli

5 listopada br. odwiedziła Duklę delegacja 
z Kazachstanu z ambasadorem Kazachstanu w 
Rzeczypospolitej Polskiej Aleksejem Wołko-
wem. Ambasadorowi towarzyszyła małżonka 
Gulnara Wołkowa, Gulbanu Ukietajkyzy – re-
żyser, radca-minister Margułan Baimukhan i Ja-
rosław Bałasz konsul honorowy Kazachstanu w 
Krakowie. Goście spotkali się z władzami gminy 
reprezentowanymi przez z-cę burmistrza gminy 
Dukla Andrzeja Bytnara i sekretarza gminy Du-
kla Mirosława Matykę i pracownikiem Urzędu 
Gminy w Dukli Stanisławą Fornal, która prowa-
dzi formalności związane z ewidencją pochowa-
nych na cmentarzu. 

Celem wizyty było odwiedzenie Cmenta-
rza Wojennego w Dukli i złożenie kwiatów na 
grobie zbiorowym o numerze 45, gdzie pocho-
wana jest ich rodaczka Kazaszka – Ałtynszasz 
Nurgażynowa, bohaterka drugiej wojny świato-
wej, odznaczona pośmiertnie orderem Czerwo-
nej Gwiazdy. Podporucznik gwardii Nurgaży-
nowa zginęła w czasie operacji karpacko-dukiel-
skiej 2 października 1944 roku. Gościom z dale-
kiego Kazachstanu podobało się w Dukli. Amba-
sador Wołkow powiedział m.in.: Władze miasta 
dbają o cmentarz, jest pięknie utrzymany. Być 
może uda nam się przyjechać do Dukli na uro-
czystości związane z obchodami operacji kar-
packo-dukielskiej.

Podporucznik gwardii Nurgażynowa Ałtyn-
szasz Uskenbajewna urodziła się w 1924 roku 
w Moskwie. W Armii Czerwonej była od sierp-
nia 1941 roku, powołana do służby przez stali-
nowską wojskową komendę uzupełnień dla mia-
sta Moskwy. Ukończyła kurs dla komsorgów. 
Walczyła na froncie centralnym, worożeńskim 
i ukraińskim. Od marca 1944 r., została kom-
sorgiem batalionu 207. pułku strzeleckiego 70. 
gwardyjskiej Głuchowskiej dywizji strzeleckiej. 
W tym batalionie pełnił służbę młody wówczas 
Michaił Lewczenko, który po jej śmierci w paź-
dzierniku 1944 roku napisał prosty wiersz o jej 
odwadze i bohaterstwie. W czasie operacji kar-
packo-dukielskiej postrzeliła dwa niemieckie 

Szanowny Panie Burmistrzu
Składając wyrazy szacunku pragnę przekazać na ręce Pana ser-

deczne podziękowania za pomoc, gościnność miasta Dukla i zaangażo-
wanie przedstawicieli Urzędu Miasta w organizację zwiedzenia przez na-
szą delegację Cmentarza Wojennego i przeprowadzenia ceremonii odda-
nia hołdu poległym, złożenia kwiatów na grobie zbiorowym o numerze 45, 
gdzie pochowana jest nasza rodaczka – Pani Ałtynszasz Nurgażynowa.

Dzięki naszej współpracy udało się wzmocnić dwustronne kontakty, 
bliżej zapoznać przedstawicieli miasta Dukla ze współczesnym Kazach-
stanem, możliwościami współpracy na przyszłość.

Jednocześnie zostałem wzbogacony wiedzą o możliwościach i rozwoju 
miasta Dukla, jego bogatej historii, walorach kulturowych i turystycznych.

Przebieg spotkań, otwartość i aktywne zaangażowanie władz i przed-
stawicieli miasta zasługują na szczególne podkreślenie. Proszę przeka-
zać wyrazy szacunku i podziękowania współpracownikom z Urzędu oraz 
współorganizatorom przedsięwzięcia. Wyrażam również nadzieję na dal-
szą owocną współpracę.

Korzystając z okazji, życzę Panu, współpracownikom z Urzędu oraz 
mieszkańcom historycznego miasta Dukla wszelkiego dobrobytu i dal-
szego rozwoju.

    z poważaniem
    Ambasador Aleksiej Wołkow

czołgi. W jednej z walk nie bacząc na silny ostrzał karabinów maszy-
nowych i moździerzy wyniosła z pola walki sześciu ciężko rannych 
żołnierzy za cenę własnego życia. Pochowana została w miejscowo-
ści Huta-Polańska, po ekshumacji na Cmentarzu Wojennym w Dukli. 
Miała zaledwie 20 lat.

kbr

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Dukla
Radosnych, rodzinnych,  

pełnych szczęścia, nadziei i spokoju  
Świąt Bożego Narodzenia

życzy
Marek Górak

Burmistrz Gminy Dukla



4   DPS  12/2010 DPS  12/2010   5

Wybory samorządowe 
2010 w Gminie Dukla
Frekwencja wyborcza na wyborach samorządowych w gminie Dukla wyniosła 53,99%  
i była wyższa o 6,67% aniżeli średnia frekwencja w kraju, i o 3,24% niż w województwie 
podkarpackim. Najwyższą frekwencję zanotowano w gminie Dukla w Głojscach(60,19%), 
najniższą w Tylawie (49,65%). Wybory odbywały się w 12 obwodowych komisjach wy-
borczych.

Wybory burmistrza
Na Burmistrza Gminy Dukla został wybrany Marek Górak, pokonał dwóch rywali w pierw-
szej turze wyborów, uzyskał prawie 58% poparcie mieszkańców gminy. Tabela podaje 
szczegółowe wyniki wyborów na burmistrza w poszczególnych obwodach wyborczych na-
szej gminy.

Wybory do Rady Miejskiej w Dukli 2010
W wyborach do Rady Miejskiej w Dukli wybranych zostało 15 radnych. 
W okręgu wyborczym nr 1/Dukla/ najwięcej głosów otrzymali i będą reprezentować 
mieszkańców w Radzie Miejskiej w Dukli:

Dziedzic Andrzej z listy nr 15 KWW Dukla Nasza Gmina – 298 
Dembiczak Jan z listy nr 2 KW Polskie Stronnictwo Ludowe – 503
Paczkowski Artur z listy nr 18 KWW „Dukielskie Forum Samorządowe” – 523

W okręgu wyborczym nr 2 najwięcej głosów otrzymali i będą reprezentować mieszkań-
ców w Radzie Miejskiej w Dukli:

Marszał Jan z listy nr 15  KWW Dukla Nasza Gmina – 332
Patla Waldemar z listy nr 18 KWW „Dukielskie Forum Samorządowe” – 355

W okręgu wyborczym nr 3 najwięcej głosów otrzymali i będą reprezentować mieszkań-
ców w Radzie Miejskiej w Dukli:

Kędra Andrzej z listy nr 18 KWW „Dukielskie Forum Samorządowe” – 264
Węgrzyn Stanisław z listy nr 18  KWW „Dukielskie Forum Samorządowe” – 338

W okręgu wyborczym nr 4 najwięcej głosów otrzymał i będzie reprezentował mieszkań-
ców w Radzie Miejskiej w Dukli:

Boczar Władysław z listy nr15 KWW Dukla Nasza Gmina - 286
W okręgu wyborczym nr 5 najwięcej głosów otrzymał i będzie reprezentował mieszkań-
ców w Radzie Miejskiej w Dukli:

Piróg Łukasz z listy nr 5 KW Prawo i Sprawiedliwość – 308

W okręgu wyborczym nr 6 najwięcej gło-
sów otrzymał i będzie reprezentował 
mieszkańców w Radzie Miejskiej w Dukli:

Karkoszka Bogusław z listy nr 5 KW 
Prawo i Sprawiedliwość

W okręgu wyborczym nr 7 najwięcej gło-
sów otrzymał i będzie reprezentował 
mieszkańców w Radzie Miejskiej w Dukli:

Gocz Bohdan z listy nr 24 KWW Sami 
o Sobie – 136

W okręgu wyborczym nr 8 najwięcej gło-
sów otrzymał i będzie reprezentował 
mieszkańców w Radzie Miejskiej w Dukli:

Woźniak Krzysztof z listy nr 15 KWW 
Dukla Nasza Gmina

W okręgu wyborczym nr 9 najwięcej gło-
sów otrzymała i będzie reprezentowała 
mieszkańców w Radzie Miejskiej w Dukli:

Pietruś Halina z listy nr 5 KW Prawo 
i Sprawiedliwość – 205

W okręgu wyborczym nr 10 najwięcej gło-
sów otrzymała i będzie reprezentowała 
mieszkańców w Radzie Miejskiej w Dukli:

Dembiczak Agnieszka z listy nr 15 KWW 
Dukla Nasza Gmina – 151

W okręgu wyborczym nr 11 najwięcej gło-
sów otrzymała i będzie reprezentowała 
mieszkańców w Radzie Miejskiej w Dukli:

Belcik Teresa z listy nr15 KWW Dukla 
Nasza Gmina – 167

W nowej Radzie mamy 3 kobiety, zatem 
stanowią one zaledwie 20% Rady. Daleko 
nam jeszcze do standardów europejskich 
w tym względzie.
Wybory do Rady Powiatu Krośnieńskiego
Największą ilość głosów do Rady Powiatu 
Krośnieńskiego uzyskali i będą nas repre-
zentować:
Andrzej Bytnar – 706(10,57%)
Stanisław Józefczyk – 670 (10,03%)
Andrzej Krężałek - 618 (9,25%)
Wszyscy startowali z listy nr 5 KW Prawo  
i Sprawiedliwość

Wybory do Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego
Największą ilość głosów spośród kandy-
datów z naszej gminy uzyskał Władysław 
Turek – 4247 (2,49%) startujący z listy nr 
5 KW Prawo i Sprawiedliwość i będzie nas 
reprezentował w Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego.

kbr

Gospodarze miejscowości wybrani
Wybór sołtysa na nadchodzącą kadencję odbywał się w wyborach bezpośrednich w lokalu wyborczym, do tej pory wybieraliśmy sołty-
sa na zebraniu wiejskim. Zgłoszenie kandydata na sołtysa poparte musiało być co najmniej przez 3% wyborców stale zamieszkujących 
w danym sołectwie. 21 listopada dokonaliśmy wyboru. Poniższe tabela przedstawia wyniki głosowania na sołtysów i przewodniczące-
go rady osiedla w Dukli. (kbr)

Wyniki głosowania na sołtysów i przewodniczącego zarządu osiedla 
w wyborach w dniu 21 listopada 2010 r. 

Sołectwo/osiedle Kandydaci na sołtysów 
/przewodniczącego zarządu osiedla/ 

Liczba oddanych 
głosów na 
kandydata 

DUKLA Leńczyk Zenon Józef 
Kalita Stanisław 

373 
329 

BARWINEK Magnuszewski Józef 
Delimata Anna 

52 
42 

CERGOWA Faustus Adam Ignacy 
Jakieła Józef 

335 
206 

CHYROWA Czupiński Piotr 22 
GŁOJSCE Kusz Andrzej Ryszard 

Gac Wojciech Grzegorz 
252 
116 

IWLA Kędra Mariusz 
Rąpała Zbigniew 

241 
75 

JASIONKA Głód Zbigniew 
Rachfał Wiesław 

308 
166 

LIPOWICA Korzec Andrzej 
Belczyk Kazimierz 

84 
34 

ŁĘKI DUKIELSKIE Węgrzyn Tomasz 
 Wierdak Tadeusz 

466 
133 

MSZANA Kaczmarska -Więckowska Ewa 86 
MYSZKOWSKIE Kasprzyk Roman 62 

NADOLE Madej Wiktor Zenon 136 
NOWA WIEŚ Belcik Edward 54 
OLCHOWIEC Fedak Zenon 25 

RÓWNE Folcik Mariusz 
Kłap GraŜyna Maria 

Bogaczyk Irena 
Brzana Włodzimierz Bernard 

282 
234 
124 
56 

TEODORÓWKA Boczar Władysław 417 
TRZCIANA Pustułka ElŜbieta 52 
TYLAWA Jadach Grzegorz 110 

WIETRZNO Dembiczak Agnieszka Magdalena 251 
ZAWADKA 

RYMANOWSKA 
Kacprzyk Janina Bronisława 

Turek Edward 
Dragan Henryk 

76 
18 
11 

ZBOISKA Wójtowicz Andrzej Józef 
Szczepanik Mariusz Józef 

113 
64 

ZYNDRANOWA Dubis Bronisław 40 
* drukiem wytłuszczonym zaznaczono nowo wybranych sołtysów /przewodniczącego zarządu osiedla/ 
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Patroni dukielskich ulic

Od Żwirki i Wigury do ... Armii Krajowej.

W grudniowym numerze piszemy o ulicach Polnej i Pocztowej.

Ulica Polna – swą nazwę wzięła od pól, 
które w tej części Dukli kiedyś były, teraz do 
coraz gęściej zamieszkałe dukielskie osiedle 
domków jednorodzinnych, łączy się z ul. Trakt 
Węgierski.

Odbudowa drogi 
zakończona
Powiat Krośnieński zakończył inwestycję związaną z od-
budową drogi powiatowej Chyrowa – Mszana – Tylawa na 
długości 6750 m. Jest to bardzo ważna droga, która sta-
nowi alternatywę dla drogi krajowej nr 9. Jest łączni-
kiem między drogą krajową w Tylawie, a drogą woje-
wódzką w Iwli. Wydarzenia sprzed kilku miesięcy poka-
zały, że objazd przez Mszanę jest potrzebny.
Przypomnijmy. W czerwcu br. w wyniku powodzi oberwa-
na została część drogi krajowej prowadzącej na Słowację 
i południe Europy, wówczas przejazd możliwy był właśnie 
tą drogą. Niestety natężenie ruchu, głównie samocho-
dów ciężarowych i TIR – ów spowodowało degradację na-
wierzchni drogi. 
Dzięki staraniom starosty krośnieńskiego Jana Juszczaka 
i burmistrza gminy Dukla Marka Góraka udało się pozy-
skać dotację z MSWiA w kwocie 3 mln zł w ramach usu-
wania skutków klęsk żywiołowych. Po przetargu okaza-
ło się, że są oszczędności ponieważ koszt odbudowy dro-
gi Chyrowa – Mszana – Tylawa wyniesie 2. 569 tys. zł. 
Wówczas na wniosek starosty i za zgodą ministerstwa po-
zostałe środki przeznaczono na remont nawierzchni dro-
gi powiatowej Iwla – Polany – Huta Polańska w miejsco-
wości Chyrowa. 
17 listopada odbyło się oficjalne otwarcie dróg wraz  
z symbolicznym przecięciem wstęgi w Iwli i Mszanie.  
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele powiatu 
krośnieńskiego starosta Jan Juszczak, dyrektor – etato-
wy członek zarządu Jan Pelczar, władze gminy burmistrz 
Marek Górak, zastępca burmistrza Andrzej Bytnar, radni 
powiatowi i gminni, sołtysi, księża, przedstawiciele wy-
konawcy robót oraz mieszkańcy.
Sołtys Mszany, Ewa Kaczmarska – Więckowska w imie-
niu całej społeczności lokalnej złożyła podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania inwe-
stycji, w szczególności staroście i burmistrzowi. Formą 
podziękowania była część artystyczna specjalnie przygo-
towana dla gości przez młodzież z Mszany. Przed licz-

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali:  
burmistrz Marek Górak i starosta Jan Juszczak.

dokończenie ze str. 3

jego losy, gdyby Piłsudski nie wygrał Bitwy Warszaw-
skiej w roku dwudziestym), ale ponad trzy tysiące drze-
wek w jerozolimskim ogrodzie ma swoją wymowę.

I SKORO o historii. Dopowiem także, że w latach 
ogromnie odległych, w średniowieczu i jeszcze dużo 
wcześniej byliśmy narodem może nie tyle bogatym, ile 
bardzo zmyślnym i przewidującym. Wystarczy pójść do 
podziemnych Sukiennic w Krakowie, skąd zwykle pisze 
felietony do „D” (z Krakowa, nie z podziemi), aby prze-
konać się, że niemalże na początku naszej państwowo-
ści mieliśmy już bogato rozwinięty handel, były urzą-
dzenia kanalizacyjne i sanitarne oraz prawa, jakich nie 
znalazł w innych krajach europejskich. W Sukiennicach, 
w muzeum starego Krakowa otwarto wielką ekspozycje 
wirtualną, ale także z autentycznymi pozostałościami 
z tamtych lat. Są fragmenty średniowiecznego bruku, 
fragmenty urządzeń wodnych, sukienniczych kramów  
i sto innych eksponatów. Będąc w Krakowie trzeba ko-
niecznie pójść na pierwsze piętro Sukiennic, odwiedzić 
Matejkę, Malczewskiego, Chełmońskiego i Kossaka,  
a potem zejść w podziemia. I przekonać się, że Polska 
zawsze była wielka i tę wielkość tworzyły wszystkie jej 
ziemie.

A MY w połowie listopada mieliśmy pogodę, jakiej 
mogłyby nam pozazdrościć Miami z Honolulu pospo-
łem. Niemal dwadzieścia celzjuszów, słońce lipcowe, 
niebo jak w maju. I te góry ! Jedni wychodzili na Tar-
nicę, inni na Babią Górę; to był czas dla smakoszów,  
i dlatego na trasach pustawo. Pstrykały aparaty fotogra-
ficzne, dwukrotnie spotkałem panów ze sztalugami; ta-
kie widoki o tej porze mogą się już prędko nie powtó-
rzyć. Nie wiem, czy to fronty atmosferyczne, wiatry czy 
inne dziwadła, czy po prostu Niebo nam nasłało taki 
czas. Przed nami jednak deszcze, słoty, potem śniegi  
i mrozy, przed tym wszystkim nie uciekniemy.

ZA chwilę kolejne polskie święto, jak mówią, naj-
bardziej rodzinne i po matczynemu ciepłe. Będą życze-
nia pod choinką, będzie karp smażony, makowiec i kom-
pot z suszonych śliwek. A Aniołek pewnie coś tam pozo-
stawi pod drzewkiem.

Nie dajmy sobie wydrzeć tych świąt nachalnej 
współczesności. Niech Mikołaj pozostanie święty i miał 
na głowie infułę. Niech jego pomocnice będą aniołkami, 
a te wszystkie rzekome Mikołaje na reniferach i girla-
ski w orszaku niech pozostaną w zachodnich krajach eu-
ropejskich i w Ameryce. Byłem tam raz i drugi w czas 
Bożego Narodzenia. To także wielkie tam święto, bo-
gate, rozjaśnione milionami lampek, z melodyjnymi ko-
lędami i całym atrybutem nowoczesności. Ale gdzie im 
tam do naszych choinek, rodzinnego ciepła, atmosfery 
pasterki i szopki z żywymi osiołkami pod kościołem 
franciszkanów w Krakowie.

A w Głojscach dnieje...

Zbigniew Ringer

Widziane z Cergowej

Szanowni Mieszkańcy 
Dukli!

Pragnę serdecznie podziękować za poparcie mojej 
kandydatury oraz za okazane zaufanie w wyborach 
na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Dukla. 

Swoje obowiązki będę się starał wykonywać su-
miennie i należycie, zawsze mając na uwadze dobro 
mieszkańców i naszego miasta.

Zenon Leńczyk

nie przybyłą publicznością zaprezentował się kabaret „Mszańskie 
dziewczyny i on” oraz zespół taneczny „Master S”.
Na zakończenie spotkania starosta Jan Juszczak powiedział: W tej 
kadencji staraliśmy się przede wszystkim pozyskiwać środki ze-
wnętrzne, bez których wiele inwestycji nie udałoby się zrealizo-
wać. Gdy powstało osuwisko na drodze krajowej pojawił się po-
mysł, by wspólnie z burmistrzem Dukli poszukać środków finanso-
wych na przebudowę dawno nie remontowanej drogi w Mszanie 
– przypomniał.
Prowadziliśmy rozmowy w Rzeszowie, dwukrotnie jeździłem do 
Warszawy i udało się.
Jest to dla mnie wielka radość widząc dziś Państwa zadowolenie, 
bo naszą misją jest służyć ludziom – podkreślił starosta.
Szczególne podziękowania kieruję pod adresem burmistrza 
Marka Góraka i radnych tej kadencji za zrozumienie i wsparcie. 
Mieszkańcom życzę aby ta droga służyła przez wiele lat.

Do życzeń dołączył się również burmistrz Marek Górak, który na 
zakończenie pogratulował mieszkańcom Mszany udanej inwe-
stycji.

Tekst i fot. Ewa Bukowiecka 
Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego  

w Krośnie

Ulica Pocztowa – nazwę wzięła od poczty, 
która w tej części Dukli jest od ponad 200 lat.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dukla!
Serdecznie dziękuję za udział w wyborach  

samorządowych. Frekwencja wyborcza w na-
szej gminie świadczy o Waszej trosce o sprawy 

naszej „Małej Ojczyzny”.
Dziękuję za poparcie mojej kandydatury oraz 

za okazane mi zaufanie w wyborach na Burmi-
strza Gminy Dukla.

Swoje obowiązki będę wykonywał sumiennie  
i najlepiej jak potrafię w trosce o dobro miesz-

kańców miasta i gminy Dukla.
Marek Górak

Niebezpieczna 
droga w Wietrznie
Droga powiatowa w Wietrznie, biegnąca wzdłuż Jasiołki na skutek 
opadów majowo-czerwcowych osunęła się w dwóch miejscach tuż 
przy granicy ze Zboiskami i w Wietrznie–Bani przy posesji Tomasza 
Mazura. Minęło pół roku, a właściciel drogi Powiatowy Zarząd Dróg w 
Krośnie ograniczył się do nasypania ziemi w jednym miejscu (przy gra-
nicy ze Zboiskami) i do postawienia znaków zwężających pas ruchu 
drogowego. W drugim bardziej niebezpiecznym (oprócz postawienia 
znaków i płotków) nie dzieje sie nic. Przejeżdżające samochody oso-
bowe, a szczególnie ciężkie samochody ciężarowe nadwyrężają na-
dal drogę. Na szczęście listopad był prawie bez deszczu. Postawienie 
płotków zwężających drogę nie rozwiązało problemu, a zima już za 
pasem. Jeśli będzie śnieżna to na tych odcinkach będzie szczególnie 
niebezpiecznie i co o tym myśli właściciel drogi?

kbr
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Wizyta w Brukseli
Na zaproszenie Komisji Europejskiej w dniach 15-17 li-

stopada br. dziennikarze ze wschodniej Polski w tym z Du-
kli uczestniczyli w spotkaniach studyjnych w Brukseli.

Wizyta rozpoczęła się spotkaniem 
z przedstawicielami Domu Polski 
Wschodniej oraz z Panią Moniką Do-
łowiec – koordynatorem wydziału po-
lityki regionalnej w Stałym przedsta-
wicielstwie RP przy Unii Europejskiej. 
Dom Polski Wschodniej to wspólne 
przedstawicielstwo regionów Polski 
Wschodniej powstałe na mocy porozu-
mienia zawartego 2 grudnia 2009 roku 
w Brukseli pomiędzy województwami: 
Lubelskim, Podkarpackim, Podlaskim, 
Świętokrzyskim i Warmińsko-Ma-
zurskim. Dom Polski wschodniej po-
wstał w celu pogłębienia współpracy 
i koordynacji działań pięciu przedsta-
wicielstw regionalnych w Brukseli. 
Wspólne przedstawicielstwo, umożli-
wia pełniejsze wykorzystanie atutów 
oraz głównych szans rozwojowych,  
w tym wspólnego potencjału inwesty-
cyjnego województw Polski Wschod-
niej, a także pozwoli skutecznie zabie-
gać o wspólne interesy regionów w ra-
mach Unii Europejskiej oraz przeciw-
działać wspólnym zagrożeniom.

Główne zadania Domu: 
• Reprezentowanie interesów re-

gionów przed instytucjami euro-
pejskimi,

• Monitorowanie działań podejmowa-
nych przez instytucje europejskie w 
sprawach ważnych z punktu widze-
nia interesów regionów,

• Informowanie podmiotów w regio-
nach i możliwościach aplikowa-
nia po środki w ramach Programów 
Wspólnotowych,

• Promowanie Polski Wschodniej w 
Brukseli i w innych regionach Unii 
Europejskiej,

• Lobbowanie na rzecz projektów zło-
żonych w Brukseli przez władze sa-
morządowe i instytucje z Polski 
Wschodniej.

Koordynatorami aktywności Domu 
w zakresie wspólnych działań i repre-
zentacji na forum wszelkich instytucji 
Unii Europejskiej będą kolejno Marszał-
kowie poszczególnych województw. 
Pierwszym Marszałkiem- Koordynato-
rem Domu jest Marszałek Wojewódz-
twa Warmińsko- Mazurskiego, który 

będzie pełnił funk-
cję do końca 2010 
roku Kolejność pia-
stowania tej funkcji 
ustalono zgodnie z 
porządkiem alfabe-
tycznym nazw wo-
jewództw.

Dom Pol-
ski Wschodniej mieści się w oka-
załej, niemal stuletnią kamie-
nicy (fot) położonej przy jednej  
z eleganckich ulic w pobliżu tzw. dziel-
nicy europejskiej, w której mieszczą 
się unijne instytucje. W reprezentacyj-
nych salonach mają się odbywać semi-
naria, wystawy i konferencje.

Interesujące w tej kamienicy jest to, 
że przez ostatnie kilkanaście lat była 
domem wokalisty grupy Boney M. 
Cały dom był w kolorze „pink” , a po-
łożone wszędzie jaskraworóżowe wy-
kładziny nie pozwalały się zoriento-
wać, że pod nimi ukryte są marmury, 
witraże i parkiety. Dużym wysiłkiem 
było odzyskanie tego wszystkiego, co 
pięknego ten dom ma w sobie.

Województwo Podkarpackie w tej 
instytucji reprezentuje bardzo miła 
Pani Paulina, które służyła nam po-
mocą i informacją również w zwiedza-
niu Brukselskich zabytków.

Drugi dzień wizyty był bardzo ob-
fity w spotkania w Komisji Europej-
skiej. Opiekunką i koordynatorką na-
szej grupy w komisji europejskie była 
Pani Ewa Krzemień. Podczas spotka-
nia z Panem Tomaszem Gibasem z Dy-
rekcji Generalnej ds. Gospodarczych i 
Finansowych mięliśmy możliwość za-
poznania się z działaniami Unii Eu-
ropejskiej wobec kryzysu gospodar-
czego. Pan Mariusz Mielczarek z Dy-
rekcji Generalnej ds. Polityki Regio-
nalnej wprowadził nas w temat polityki 
spójności UE. 

Mięliśmy również możliwość 
uczestniczenia w codziennej konferen-
cji prasowej KE (Midday briefing). 

Lanch z Komisarzem Lewandow-
skim tuż po ogłoszeniu zerwania ne-
gocjanci w sprawie budżetu EU był dla 
nas okazją do pogłębienia wiedzy w 

tym zakresie i ewentualnych zagroże-
niach dla Polski. Dzisiaj już wiemy, że 
kryzys został zażegnany i na początku 
grudnia będzie przestawiony do nowy 
budżet UE.

W godzinach popołudniowych mie-
liśmy spotkania najpierw z Panem To-
maszem Trychem z Dyrekcji General-
nej ds. Środowiska omawiającym po-
stępowanie związane z naruszeniem 
prawa UE, petycje do PE i zagadnie-
nia dotyczące konwencji z ARHUS. 
Natomiast Pani Hanna Jahns, członek 
gabinetu Johannesa Hahna, komisa-
rza ds. polityki regionalnej przedsta-
wiła zagadnienia związane z polityką 
regionalną

Trzeci i ostatni dzień pobytu  
w Brukseli spędziliśmy w budynku 
Parlamentu Europejskiego. Pan An-
drzej Sanderski z działu prasowego PE 
starał się nam przekazać jak najwięcej 
informacji o pracy wszystkich mediów 
w PE. Zwiedziliśmy sale obrad Parla-
mentu Europejskiego, studio radiowe  
i telewizyjne.

W parlamencie mieliśmy spotka-
nia z posłanka do Parlamentu Europej-
skiego Panią Leną Kolarską-Babińską 
oraz z Posłem PE Panem Mirosławem 
Piotrowskim.

Opiekunem grupy z ramienia 
Komisji Europejskiej Przedstawi-
cielstwo w Polsce był Pan Zbigniew 
Grabowski z Wydziału Prasy PKE, 
któremu składam serdeczne podzię-
kowanie.

Więcej informacji nt. Komisji Euro-
pejskiej i Parlamentu Europejskiego w 
następnych artykułach poświęconych 
tym zagadnieniom.

CH

Promocja „Persony” Konrada Sikora 

17-latek pisze wiersze  
i sztuki teatralne 

26 października br. w dukielskim muzeum odbyła się promocja zbioru dra-
matów „Persona” Konrada Sikory i kameralna wystawa prac Joanny Smoli, 
duklanki obecnie mieszkającej poza Duklą. 

Przybyłych licznie gości powitał gospodarz muzeum, dyrektor Waldemar Pół-
chłopek. W promocji zbioru dramatów „Persona” Konrada Sikory uczestniczyli: 
burmistrz gminy Dukla Marek Górak, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Jan Drajewicz, 
nauczyciele i przyjaciele. Młodego dramaturga zaprezentowała poetka Olga La-
lic-Krowicka. Ona przedstawiła także dorobek autorki wystawianych prac i od-
czytała jej opowiadanie. W promocję włączyli się licealiści, koleżanki i kole-
dzy Konrada Sikory. Natalia George i Ola Ziemba odczytały poemat „Rozmowa 
dwóch”. Autor odczytał treny, napisane w ostatnich dniach po tragicznej śmierci 
koleżanki z Zawadki Rymanowskiej. 

Konrad Sikora jest uczniem III klasy Liceum Ogólnokształcącego w Dukli 
im. św. Jana z Dukli, mieszka w Zawadce Rymanowskiej. Jest stypendystą na-
ukowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w dziedzinie 
botaniki i entomologii, współpracuje z nauczycielem biologii, panią Marią Wal-
czak, która jest jego opiekunem naukowym. Zajmuje się obserwacją i badaniem 
pszczół i roślin. Redaguje broszury tematyczne. Debiutował w 2008 roku sztuką 

„Jak się narodził Chrystus, czyli Ja-
sełka”, która była czterokrotnie wysta-
wiana w Warszawie w ramach zbiórki 
pieniędzy na remont cerkwi. W paź-
dzierniku 2008 roku wystawił dramat 
„Sprzecznicę dramę długą”. Współpra-
cuje z dziećmi i z młodzieżą z Zawadki 
Rymanowskiej. Pisze dramaty, wier-
sze i ballady, a także rozważania oko-
licznościowe nabożeństw katolickich. 
Swoje debiutanckie prace opublikował 
na łamach „Nadwisłocza” oraz „Rado-
stowy”, a także w antologii „Lament 
smoleńsko-katyński”.

Autor pragnie podziękować Mu-
zeum Historycznemu – Pałac w Du-
kli za ciepłe przyjęcie i pomoc w or-
ganizacji promocji, te same podzię-
kowania kieruje do Olgi Lalic-Kro-
wickiej i pani Marii Walczak oraz 
Natalii George, Oli Ziemby i Nata-
lii Cyran. Szczególne podziękowa-
nia składa Panu Zbigniewowi Trytko 
za całkowite sfinansowanie wydania 
zbioru dramatów.

Krystyna Boczar-Różewicz

Prolog 

Potok szumi cicho… jękliwie…
Inaczej…

Płacze już dzisiaj żałośliwie,
Zaczął w pół do czwartej…

Ten szept, ta cisza, ten szelest żałobny…
I cisza – zastygł…

Woda wstrzymała wartki nurt swój,
Bo płacze…

Łzy wylewane ze skał wypływają,
Z kamieni potoku… a woda?

Zastygła, bo nie ma Ciebie…

Odeszłaś… lecz dokąd?
I poszłaś którędy?
Uśmiechasz się słodko,
Bo masz wielkie względy
I już nie cierpisz.
Co dalej? Jakie nasze
Cierpienie i płacze?
Cóż ja poradzę?
Ciebie nie zobaczę…

Agnieszce Zimie – wspaniałej, prawdziwej, mądrej, prawej, wiecznie 
uśmiechniętej, szesnastoletniej dziewczynie, którą to Pan z pędu życia  

wezwał do siebie
W dowód wielkiej rozpaczy i pustki po stracie tak zacnej osoby

Rozgromiony przez siostrę śmierć
poświęca

Autor

Już nie pogadamy,
Śmiać się nie będziemy,
Nie powspominamy…

A woda? Cichutka…
Nie płynie…
Nie chce płynąć
I chce zasnąć,
Zniknąć,
Wyschnąć…

A ja? W purpurze,
W czerni…
A oni?
Nie mają już barwy…

Tren I
Siedzę i słucham
Jak coś Tereścianka
Do mnie szepcze

Przez łzy…

Słucham uważnie
I wiem:

To byłaś Ty…
  
Ciepła, rozpromieniona
I szczerze uśmiechnięta…
Prawdziwa…
Niby skryta, ale czuła,
Bardzo czuła
I szczera…

Jakżeś chodziła po scenie,
Z umiejętnością
I wesołością-
To były czasy wspaniałe…

I jak mi mówiłaś
Słowa szczere – 
Nigdy bez krzty kłamstwa – 
To dobrze wspominam…

A tu Pan, który przyszedł
Za szybko, zbyt szybko
Zdjął Cię ze sceny
I przerwał sztukę…
Opadła kurtyna…
Również w moim sercu
Ciemność zapadła.

ciąg dalszy na str. 11

Spotkanie z komisarzem Januszem Lewandowskim.
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Pusto bez Ciebie,
Jedno wolne miejsce
W szkolnym autobusie,
Jedno w ławce kościelnej…
Pusto bez głosu Twego…
I ciężko…

To spadło tak nagle
Na barki moje,
Twoich rodziców,
Całej wioski.

Płaczą po Tobie
Te drzewa,
Co Ci w okno zaglądały…
Płaczą i te,
Któreś na drodze spotykała…

My płaczemy…
Zalani łzami nicości,
Braku wytłumaczenia
Już osłabliśmy…

Anioł przyszedł
Z lampą w ciemny, jesienny czas…
Oświecił Ci drogę,
Podał rękę,
A Ty – poddana
Poszłaś do Pana

Na bal…

Niech wyrosną tu 
przyszli olimpijczycy
Otwarcie obiektów sportowych w Zespole Szkół nr 2 w Dukli

16 listopada br. w Zespole Szkół nr 2 w Dukli otwarto nową salę gim-
nastyczną. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym pw. 
św. Marii Magdaleny w Dukli, którą celebrował arcybiskup Józef Micha-
lik. Oficjalna uroczystość odbyła się w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Armii 
Krajowej.

Zaproszeni goście, uczniowie, na-
uczyciele, mieszkańcy gminy zebrali 
się w nowej sali gimnastycznej. Po 
wprowadzeniu pocztu sztandarowego i 
odśpiewaniu hymnu państwowego głos 
zabrał dyrektor szkoły Jan Drajewicz. 
Przywitał zaproszonych gości: przed-
stawicieli duchowieństwa: arcybiskupa 
Józefa Michalika, archiprezbitera Ka-
zimierza Kaczora z Haczowa, ks. dzie-
kana Stanisława Siarę, ks. gwardiana 
Krystiana Olszewskiego, posła Pio-
tra Babinetza, burmistrza gminy Dukla 
Marka Góraka, wieceburmistrza gminy 
Dukla Andrzeja Bytnara, przedstawi-
cieli lokalnych władz samorządowych 
wraz z przewodniczącym Rady Miej-
skiej w Dukli Zbigniewem Uliaszem, 
radnych powiatowych wraz z wicesta-
rostą powiatu krośnieńskiego Andrze-
jem Guzikiem, podkarpackiego wice-
kuratora oświaty Antoniego Wydro, 
Mirosławę Lewińską – pracownika 
Podkarpackiego Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie, Zofię Lech przedstawi-
cielkę ZNP, dyrektorów szkół z gminy 
Dukla, uczniów, absolwentów dukiel-
skiego liceum, a szczególnie absolwen-
tów rocznika matury ’51 wraz z prof. 
dr hab. Stanisławem Uliaszem rek-
torem Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
przedstawicieli wykonawcy inwesty-
cji, wszystkich mieszkańców i przy-
jaciół szkoły, którzy przybyli na uro-
czystość. Gospodarz gminy burmistrz 
Marek Górak wygłosił przemówienie, 
w którym skrótowo przedstawił etapy 
realizacji inwestycji i plany na przy-
szłość. Dziękował tym, którzy szcze-
gólnie przyczynili się do powstania 

obiektu. Wśród nich wymienił m. in. 
byłego wicepremiera prof. Mariana 
Belkę i przeczytał przesłany przez 
niego list z życzeniami i p. Mirosła-
wie Lewińskiej – pracownicy Podkar-
packiego Kuratorium Oświaty w Rze-
szowie. Zebrani obejrzeli występy ar-
tystyczne uczniów nowej szkoły, były 
także pieśni patriotyczne.

Po części artystycznej głos zabrał 
arcybiskup Józef Michalik, powie-
dział m.in. niech w tych murach wyro-
sną przyszli olimpijczycy, następnie po-
święcił obiekt. Dokonał także poświe-
cenia boisk sportowych wraz z zaple-
czem sportowym i bibliotekę. W dal-
szej części uroczystości głos zabierali 
zaproszeni goście. Uroczystość zakoń-
czyło wyprowadzenie sztandaru.

kbr

Występy artystyczne uczniów nowej szkoły.

dokończenie ze str. 9
17-latek pisze wiersze ...
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10 lat Zespołu Równianie

Wietrznianie, Łęczanie i Haczowianie. 
Burmistrz gminy Dukla ufundował sta-
tuetkę z okazji dziesięciolecia działal-
ności artystycznej Zespołowi Równia-
nie, którą przekazał na ręce p. Grażyny 
Kłap. Jubilaci wystąpili z przedstawie-
niem „Dwa światy” w nowych stro-
jach z regionu krośnieńskiego. Ich za-
kup został sfinansowany przez KGW w 
Równem, a toczki nieodpłatnie wyko-
nała p. Janina Szczepanik – wieloletnia 
członkini Koła i Zespołu.

Zespół Równianie działa od paź-
dziernika 2000 roku. Teksty i scena-
riusze pisane są wierszem i gwarą. Ich 
autorkami są nauczycielki z równień-
skiej szkoły: Beata Bek, Krystyna Pa-
tla oraz Zofia Wajda. One też zajmują 
się choreografią i scenerią, a w niektó-
rych spektaklach występują jako ak-

torki. Pierwszy przygoto-
wany przez nich obrzęd to 
kiszenie kapusty. Kolejne 
zaś, to równieńskie wesele, 

opowieść strażacka, opowieść żniwna. 
Do zespołu należą osoby starsze, mło-
dzież i dzieci. Celem Zespołu jest nie 
tylko pielęgnowanie i przekazywanie 
tradycji naszych pradziadów, ale także 
branie z nich wzorców. 

Krystyna Boczar-Różewicz

Zespół Równianie w nowych strojach.

W tym numerze drukujemy wiersze Katarzyny Lorenc 
i Norberta Faliszka, które zajęły 1. miejsce w kategorii re-
gionalnej dzieci do lat 12 w IV edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Poezji im. św. Jana z Dukli

„Nasz rodak”
Norbert Faliszek

Kiedy roku pańskiego 78
z balkonu papieskiego
ujrzeliśmy człowieka swego
radość wielka ogarnęła każdego.

Od czasu tego
nie było takiego
człowieka maluczkiego,
który by papieża
nie miłował swego.

Papieskimi dłońmi, ochronną ręką
ujął swą troską istotę wszelką
każdy człek, nawet najmniejszy
mógł liczyć na jego miłosierdzie wielkie.

I takim Go właśnie zapamięta każdy
jako Wojtyłę, papieża rodaka,
który troską uniżony
na życie każdego jest wpatrzony.

„Tajemniczy człowiek puszczy”
Katarzyna Lorenc

W swej puszczy zatajony,
dobrocią wypełniony
z wiarą
i nadzieją
dziękował:
za ptaków śpiew,
że ma co jeść,
za las szumiący,
za kwiat pachnący,
za życie
i śmierć,
za radość
i szczęście.
Za smutek
i żal,
za miłość
i dobro.
Dziękował z szacunkiem
Bogu Dobremu,
i kochającemu.

Dukielscy artyści 
w saloniku literackim  
w Krośnie

10 listopada br. o go-
dzinie 17 w saloniku ar-
tystycznym Krośnieńskiej 
Biblioteki Publicznej od-
była się wystawa prac 
Joanny Smoli uro-
dzonej w Dukli. 

Autorka prac jest to 
młoda artystka, która zaj-
muje się głownie rysun-
kiem, a także rzeźbą, ilu-
stratorstwem, krawiectwem 
artystycznym, kostiumo-
logią oraz plakatem i re-
klama wizualną. Niestety z przyczyn losowych pani Joanna 
nie mogła być obecna na wystawie. Godnie reprezentowała 
ja poetka Olga Lalić – Krowicka wraz ze swoim mężem,  
a bratem artystki Kamilem Krowickim. Powiedzieli oni 
kilka słów o pani Joannie, jak również przekazali gorące po-
zdrowienia od artystki.

Licznie przybyłych gości przywitała dyrektor biblioteki 
pani Teresa Leśniak oraz pan Jan Tulik, który przedstawił 
wszystkim zgromadzonym sylwetkę Joanny Smoli. Pani Jo-
anna ilustrowała szereg książek, w tym tomów poetyckich, 
wiele z tych ilustracji znajdowało się na wystawie. Aby ry-
sunki były lepiej zrozumienie przez widzów, tegoroczni ma-
turzyści Liceum Ogólnokształcącego w Dukli recytowali 
wiersze, które zilustrowała artystka.

Mimo iż na zewnątrz było bardzo wietrznie, wewnątrz 
panowała niezwykle ciepła i miła atmosfera. Zgromadzeni 
goście uważnie przyglądali się pracom, po czym udali się 
na skromny poczęstunek. Wystawa ilustracji Joanny Smoli 
trwa do 04.12 br.

Natalia Cyran

„Co kraj,  
to obyczaj”

Uczniowie klasy III gimnazjum Zespołu 
Szkół Publicznych w Iwli wzięli udział w re-
alizacji projektu językowego pt.: „Co kraj, 
to obyczaj”, który odbywał w się w naszej 
szkole dzięki dotacji, jaką otrzymało Sto-
warzyszenie Rozwoju Szkoły w Iwli „Per-
fectus”. 

Uczniowie w dwuosobowych grupach 
przygotowywali prezentację multimedialną 
na temat wybranego przez siebie kraju, na-
leżącego do Unii Europejskiej. Każda pre-
zentacja była wykonana w dwóch językach 
obcych: j. angielskim oraz j. niemieckim. 
Projekt ten wpłynął na podniesienie znajo-
mości tych języków przez uczniów, na po-
szerzenie wiedzy na temat kultury i zwycza-
jów krajów europejskich oraz na pozyskanie 
umiejętności z zakresu obsługi komputera i 

13 listopada br., z okazji 10- lecia istnienia Zespołu Równianie w Rów-
nem w domu ludowym odbyła się VIII Biesiada Równeńska. Imprezę otwarła 
i przybyłych gości przywitała Grażyna Kłap – przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich w Równem, inicjatorka powstania zespołu. W biesiadzie uczestniczyli 
zaproszeni goście: burmistrz gminy Dukla Marek Górak, skarbnik gminy Dukla 
Elżbieta Wróbel, przewodniczący rady Miejskiej w Dukli Zbigniew Uliasz, ks. 
Zdzisław Długosz, ks. Marian Szumigraj – proboszcz parafii w Równem, Wła-
dysław Dązbasz – prezes Stowarzyszenia Równianie, radny Rady Miejskiej w 
Dukli Jan Marszał, sołtyska wsi Irena Bogaczyk. Wystąpiły gościnnie zespoły: 

tworzenia prezentacji multimedialnych. Młodzież rozwijała również swoje 
zdolności artystyczne, umiejętności pracy w grupie oraz poczucie przyna-
leżności do społeczności europejskiej. Realizacja projektu pozwoliła na 

rozwój zainteresowań j. obcymi oraz na atrakcyjny sposób 
spędzenia wolnego czasu. Zajęcia prowadzone były przez 
nauczycieli języków obcych, a najlepsze prezentacje multi-
medialne zostały nagrodzone dyplomami i atrakcyjnymi na-
grodami rzeczowymi. 

Nagrodzeni:
Klaudia Szwast i Kamila Twardzik (FRANCJA) – 1. 

miejsce, Kinga Czupińska i Marcin Moskal (NIEMCY) 
– 2. miejsce, Patrycja Kordyś i Magdalena Rąpała (WĘ-
GRY) – 3. miejsce

Justyna Walczak 
nauczyciel języka niemieckiego

Uczestnicy projektu.
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Finał kłokoczkowego 
projektu

W piątek 29 października w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Ustrzyki 
Dolne odbyła się konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt 
„Kłokoczka południowa roślinnym symbolem współpracy polskich i słowac-
kich regionów nadgranicznych”. Trwający cały rok program realizowany 
był przez leśników z Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne i Lesopolnohospodar-
skiego Majetoku w Ulič, Statny Podnik na Słowacji. 

Pod ścisłą lub 
gatunkową ochroną
Zwierzęta i rośliny chronione występujące na terenie gminy Dukla

Wilk
Wilk przypomina postacią bardzo dużego, wysokonogiego, chudego lecz sil-

nego psa o zwisającym ogonie. Futro krótkie na głowie i kończynach, na grzbie-
cie i wokół szyi dłuższe i gęstsze, ma barwę brudno żółtą z domieszką szarości. 
Na uszach i pysku sierść jest lekko rudawa, zaś na łapach ma kolor ochry. 

Wilk zamieszkuje ustronne, ciche okolice i dzikie ostępy, a mianowicie gę-
ste mroczne lasy, trzęsawiska o miejscach na przemian bagnistych i suchych,  
a nawet niezbyt duże zarośla krzaczaste, oraz pola kukurydzy i to nieraz w naj-
bliższym sąsiedztwie ludzkich osad, których unika o ile głód nie doskwiera mu 
zbyt mocno. Gdy sprawy rozrodu i wychowu młodych nie stoją na przeszkodzie, 
rzadko pozostaje przez dłuższy czas na jednym i tym samym miejscu, a raczej 
wałęsa się w dość dużym promieniu. Opuszcza daną okolicę na parę dni lub tygo-
dni, a potem wraca znowu na dawne miejsce pobytu. 

Latem wilki za dnia drzemią, a nocą wyruszają w poszukiwaniu pożywienia, 
zdarza się że za dnia także wędrują. Zimą mogą być aktywne całą dobę. 

W okresie letnim gdy żyją mniejszymi watahami polują raczej na zwierzęta 
mniejsze takie jak myszy czy zające sporadycznie na zwierzynę płową, ale wów-

czas tylko na osobniki nie nadąża-
jące za stadem, młode, stare, czy chore. 
W okresie zimowym liczniejsze wa-
tahy polują na zwierzynę łowną, stado 
jest w stanie upolować dużego zwierza 
bez większych problemów. Wilki po-
siadają skomplikowany system wybie-
rania ofiar jak i polowania. Są szybkie i 
odporne na zmęczenia, potrafią w ciągu 
jednej nocy przebiec ponad sto kilome-
trów. Nawet karmiące wadery mają 
zwyczaj oddalania się od nory na zna-
czą odległość. Dopiero gdy brak zwie-
rzyny w lasach i zaczyna doskwierać 
im głód zbliżają się do ludzkich osad.

Gdy napotka się wilki we dwójkę to 
najczęściej stanowią parę. Wilk gdy raz 
już wejdzie w skład watahy zaczyna 
działać wspólnie, pomaga innym osob-
nikom należącym do tego stada. Wa-
taha najczęściej składa się z jednej roz-
mnażającej się pary i ich potomstwa z 
danego roku i lat poprzednich. Osob-
nikami dominującymi są wilki two-
rzące parę rodzicielską basior i wadera 
”alfa”.

Tuż poniżej „alfa” w strukturze so-
cjalnej znajduje się samiec „beta”. Wio-
sną po trwającej 8-9 tygodni ciąży, wil-
czyca wydaje na świat cztery do ośmiu 
a nawet dwunastu szczeniąt, które ro-
dzą się ślepe. Dojrzałość osiągają po 22 
miesiącach. 

Wilki mają bardzo skomplikowany 
system porozumiewania się, dużą rolę 
odgrywa mowa ciała, ale także różno-
rodne odgłosy. Niegdyś wilk był zacie-
kle tępiony, co doprowadziło do dra-
stycznego spadku pogłowia tego ga-
tunku. W wielu krajach wzięty pod 
ochronę, w Polsce od 1998 roku są 
chronione w całym kraju.

Historia ochrony wilka w Polsce:
- I poł. XIX w. pierwsze dokumenty 

dotyczące wilka w Wielkim Księstwie 
Poznańskim;

- 1846 r. Carska ustawa o tępie-
niu wilków; premie wypłacane przez 
powiatowe urzędy skarbowe; ogon i 
uszy stanowiły dowody i podstawę do 
wypłaty;

- 3.XII.1927r. – rozporządzenie Pre-
zydenta Rzeczypospolitej wprowadza-
jące nowe prawo łowieckie, jednolita 
dla całego państwa; uznanie wilka za 
dzikie zwierze łowne z całorocznym 
okresem polowań, uznawany za bez-
względnego szkodnika, możliwość tę-
pienia wszelkimi sposobami;

- poł. Lat 30-tych – nowelizacja 
ustawy łowieckiej; propozycje wpro-
wadzenia czasowej ochrony;

- 14.IV.1998 r. - rozporządzenie Mi-
nistra OSZNiL w sprawie ochrony ga-
tunkowej zwierząt wprowadzające cał-
kowitą ochronę gatunkową wilka na te-
renie całego kraju.

Wilk jest obecny w wierzeniach i 
kulturze wszystkich narodów zamiesz-
kujących tereny, na których występuje. 
Obecny jest w imionach i nazwiskach, 
nazwach miejscowości, gór, rzek i in-
nych obiektów geograficznych. Wy-
stępuje w mitach zarówno religijnych, 
jak i narodowych. Przedstawiany jest 
we wszystkich obszarach działalności 
artystycznej, często jako symbol za-
grożenia, zła, sił mrocznych i dzikich. 
Jego zwierzęcą siłę i niezależność pró-
bowano posiąść. Służyć temu miały 
magiczne obrzędy szamanów, nosze-
nie wilczych kłów czy przywdziewanie 
jego skóry. W wielu kulturach wystę-
puje mit o możliwości przemiany czło-
wieka w wilka, wilko`actwie. Pierwot-
nie obraz wilka nie był jednoznaczny w 
sensie moralnym – jednoznacznie zły. 
Pozytywnie bywała postrzegana wil-
cza niezależność i siła. Istnieją mity o 
opiece wilków nad ludźmi, jak ten o 
założycielach Rzymu, Romulusie i Re-
musie.

Chrześcijaństwo utożsamiło wilka z 
diabłem, przeciwstawiając jego zwie-
rzęce cechy ideałowi Jezusa, przed-
stawianego pod postacią baranka. Na 
wiele wieków zaważyło to o sposo-
bie postrzegania wilka w europejskim 
kręgu kulturowym.

Obecnie wilk symbolizuje zarówno 
zło, jak i siłę i niezależność. Strach, 
jaki budzi, bywa wykorzystywany do 

na pewno sprawi, że ta chroniona ro-
ślina będzie bardziej powszechna. Już 
dziś zgłaszają się do nas chętni do po-
sadzenia kłokoczki w swych ogrodach i 
przy domach. 

Wydano dwujęzyczny folder, bę-
dący znakomitym kompendium wiedzy 
na temat kłokoczki. Ogłoszony też zo-
stał konkurs na logo współpracy mię-
dzynarodowej. Wygrał go projekt gra-
ficzny nadesłany przez Józefa Kiera-
sia. Z tym znakiem graficznym wybito 
też odznaki, które podczas finałowej 
konferencji wręczono osobom zaanga-
żowanym w działania na rzecz ochrony 
przyrody i upowszechnianie wiedzy na 
temat kłokoczki południowej. 

W takcie spotkania zaprezento-
wane zostały referaty na temat roli 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
w ochronie ginących gatunków ro-
ślin, roli arboretum w Borowej Górze 
na Słowacji w propagowaniu cennych 
drzew i krzewów, a także prezentacje 
na temat drewna jako surowca trud-
nego do zastąpienia oraz przykłady 
jego wykorzystania w sztuce. 

Edward Marszałek 
rzecznik RDLP w Krośnie

zdobycia psychologicznej przewagi 
nad przeciwnikiem, przy pomocy sa-
mej „wilczej” nazwy. Nazw takich 
używają ugrupowania wojskowe, par-
tyzanckie czy terrorystyczne, ale i 
kluby sportowe. Wilk, dzięki twórczo-
ści literackiej jego piewców, zdołał 
wytworzyć i inny mit kulturowy – mit 
o bezkresnych przestrzeniach, pełnej 
swobodzie, surowym pięknie i pełnej 
wolności.

Mity i legendy.
Synowie szarego wilka
Mimo odwiecznej wrogości, Turcy i 

Mongołowie uważali siebie za potom-
ków szarego wilka. Po najeździe Mon-
gołów przy życiu pozostał tylko jeden 
wojownik turecki. Przygarnęła go wil-
czyca i zaprowadziła do „ziemskiego 
raju”, ukrytego między górami. Z ich 
związku zrodził się nowy naród i pod 
przewodem wielkiego szarego wilka 
powędrował do ziemi, na której leży 
dzisiejsza Turcja. Mongolski cesarz 
Dżyngis Chan także szczycił się tym, 
że jest synem wilka.

Wilk -dobrą wróżbą
Zobaczenie wilka stanowiło dla 

starożytnych Rzymian szczęśliwą 
wróżbę, bo zwierzę to było poświęcone 
Marsowi, patronowi Rzymian i bogom 
wojny.

Rzymianie przypisywali swoje 
zwycięstwo nad Galami pod Sentu-
nium w Umbrii w roku 195 p.n.e. Wil-
kowi, którego Mars posłał między sze-
regi przeciwnika.

CH

Cały ciąg zdarzeń rozpoczęła pod-
pisana 29 stycznia 2010 roku umowa 
o współpracy polsko-słowackiej, prze-
widująca wspólne działania na rzecz 
ochrony przyrody i promocji, którą 
ze strony polskiej parafował nadleśni-
czy Roman Jurek, zaś ze słowackiej 
szef LMU, Aleksej Nemeth. Przewi-
dywała ona odbycie cyklu konferen-
cji naukowych oraz spotkań i warsz-
tatów, w których motywem przewod-
nim byłaby kłokoczka południowa. 
Projekt współfinansowany był przez 
Unię Europejską z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego oraz bu-
dżetu państwa za pośrednictwem Euro-
regionu Karpackiego. Jego koordyna-
torem była Ewa Sudoł z Nadleśnictwa 
Ustrzyki Dolne.

Inicjatorzy zakładali transfer wie-
dzy między leśnikami obu krajów, nie 
tylko na temat kłokoczki. Podczas ro-
boczych spotkań, konferencji i warsz-
tatów przypomniano kulturową rolę 
tego krzewu w historii, ale także wy-
mieniano się doświadczeniami na te-
mat gospodarowania w lasach po obu 
stronach Karpat. 

- Działania w ramach projektu, na-
głaśniane przez media, zjednały nam 

sympatyków w 
obu krajach i po-
zwoliły przybli-
żyć problematykę 
ochrony przyrody 
– mówił, podsu-
mowując konfe-
rencję, nadleśni-
czy Roman Ju-
rek. - Najbar-
dziej trwałym 
śladem projektu 
będzie zapewne 
3000 sadzonek 
kłokoczkowego 

krzewu, które są rozdawane różnym in-
stytucjom w Polsce i na Słowacji. To 
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W stulecie 
„Strzelca”

Listopadowe Święto Niepodległości skłania do przy-
pomnienia tego, co najcenniejsze i najpiękniejsze w do-
robku narodu. Piękną kartę w walce o niepodległość za-
pisał Związek Strzelecki (popularnie zwany „Strzel-
cem”), który był podstawą budowania struktur wojsko-
wych Legionów Polskich.

Z okazji przypadającego w tym roku stulecia ruchu strze-
leckiego 10 listopada br. w Muzeum Historycznym – Pa-
łac w Dukli Pan Piotr Babinetz wygłosił prelekcję na temat 
Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego. Swego ro-
dzaju ilustrację do tego wykładu stanowiła wystawa pocztó-
wek strzeleckich i legionowych z kolekcji Pana Janusza Ku-
bita. Na tej wystawie o charakterze symboliczno-patriotycz-
nym, zaprezentowano ponad 70 pocztówek, z których część 
przedstawiająca wątek strzelecki i epizody walk legiono-
wych została wyeksponowana w powiększonym formacie.

Często właśnie w formie pocztówek przypominano sobie 
wzajemnie o chwale wojskowej dawnej Polski, o historiach 
związanych z walką o wyzwolenie. Znanych jest około 1000 
pocztówek niepodległościowych, taką kolekcję posiada na 
przykład Pan Wacław Paczosa z Krosna. 

Zbiór pocztówek pokazany na wystawie w Mu-
zeum uwzględnia między innymi serie wydane nakładem 
„Strzelca” w Krakowie i krakowskiego Wydawnictwa Sa-
lonu Malarzy Polskich, mającego szczególne zasługi w pro-
pagowaniu sztuki i patriotyzmu. Znajdziemy na pocztów-
kach reprodukcje dzieł polskich znanych artystów, często 
również żołnierzy legionowych, takich jak: Wojciech Kos-
sak, Zygmunt Rozwadowski czy Henryk Uziembło. Nie-
które z tych pocztówek zwierają fragmenty pieśni legiono-
wych, z przewodnim motywem „Pieśni Strzelców”: Hej, 
strzelcy, wraz! Nad nami Orzeł Biały …

W tym dniu odbył się również koncert w wykonaniu 
uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej w Krośnie, kierowa-
nej przez Panią 
Dorotę Skibicką. 
Młodzi artyści: 
Przemysław Ba-
nach, Joanna Bu-
ryła, Agata Kie-
lar i Aleksandra 
Kurcoń wykonali 
pieśni legionowe 
przy akompania-
mencie na gita-
rze Krzysztofa 
Zajdla.

Aleksandra 
Żółkoś

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 paździer-
nika 2010 roku, po długich cierpieniach zmarła, prze-
żywszy 88 lat. Irena Okólska – pierwszy dyrektor i or-
ganizator dukielskiego Muzeum. 

To dzięki Jej staraniom zostały wyremontowane bu-
dynki pałacowe w Dukli, gdzie swoją siedzibę znalazło 
Muzeum. Początki były skromne – w 1964 roku zorga-
nizowano wystawę poświęconą operacji karpacko – du-
kielskiej 1944 roku. W 1968 roku wystawa została pod-
porządkowana Muzeum w Krośnie, jako Oddział Woj-
skowy w Dukli, a wreszcie w 1972 roku powstała sa-
modzielna jednostka, działająca początkowo pod na-
zwą Muzeum Braterstwa Broni (obecnie Muzeum Histo-
ryczne – Pałac w Dukli). Pani Okólska. kierowała tymi 
instytucjami, aż do przejścia na emeryturę w 1985 roku.

Irena Okólska wy-
rastała w rodzinie o 
tradycjach głęboko pa-
triotycznych. Pradziad 
Władysław, ziemia-
nin na kresach walczył 
w powstaniu stycz-
niowym 1863. Ojciec 
i stryj Zygmunt ps. 
„Tata” oraz kuzynki 
stryjeczne Krystyna 
ps. „Tosia” i Daniela 
ps. „Kora” harcerki 
Szarych Szeregów i 
łączniczki Inspekto-
ratu AK Podkarpacie, 
byli mocno zaangażo-
wani w konspiracji, walczyli z okupantem niemieckim 
od 1940 do 1944 roku. Również Irena została zaprzysię-
żona pod ps. „Irka” jako łączniczka Armii Krajowej po-
między kopalniami ropy naftowej w rejonie: Dobrucowa, 
Jaszczew, Potok, Krościenko. Wypełniała ofiarnie nie-
bezpieczne zadania konspiracyjne. Działała też w służbie 
kwatermistrzowskiej i sanitarnej.

Maturę złożyła na tajnych kompletach w Liceum im. 
Mikołaja Kopernika w Krośnie w lipcu 1944 r. Po róż-
nych, drastycznych przejściach - jak wspominała - stu-
diowała na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Ja-
giellońskiego i Szkole Nauk Politycznych na Wydziale 
Prawa tego Uniwersytetu. 

Działała w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Kro-
śnieńskiej, jako wieloletni członek Zarządu. Była prze-
wodnikiem turystycznym PTTK Oddział w Krośnie. 
Działała również w Światowym Związku Żołnierzy Ar-
mii Krajowej w Krośnie, gdzie pełniła funkcje członka 
Zarządu Koła i przewodniczącej Komisji Historycznej. 
Była wielokrotnie odznaczana i mianowana została na 
stopień oficerski.

Inf. Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli

40 groszy może 
uratować życie dziecka
Spotkanie z misjonarką siostrą Jolantą  
w Zespole Szkół nr 1 w Dukli

28 października br. w Zespole Szkół nr 1 w Dukli odbyło sie niecodzienne 
spotkanie z misjonarką, siostrą Jolantą Burdak ze Zgromadzenia Sióstr Misjo-
narek św. Piotra Klawera w Krośnie. 

Spotkanie otworzył dyrektor szkoły Jerzy Pęcak, przywitał siostrę Jolantę, 
dzieci z klas od pierwszej do trzeciej i nauczycieli. Siostra zaprezentowała dzie-
ciom „Podróże misyjne po świecie”. Pokazała jak żyje się 
w Afryce, były slajdy i komentarz do każdego prezento-
wanego zdjęcia. Dzieci słuchały z zapartym tchem. W Za-
mbii w Afryce dzieci do szkoły mają bardzo daleko, często 
muszą pracować przy budowie domów (lepianek). Nosić 
wodę w dzbanach lub nosidłach do domów, a wszystko na 
bosaka, bo nie mają butów. Rany na stopach powodują za-
każenie, prowadzące czasami do gangreny. Zdjęcia poka-
zujące dzieci z wydętymi brzuszkami z głodu, były wstrzą-
sające. Małym dzieciom z głodu często odbarwiają się i 
rozprostowują włosy. W tym samym dniu odbyło sie spo-
tkanie z dziećmi z klas od czwartej do szóstej. Siostra Jo-
lanta przywiozła ozdoby z Tanzanii i biżuterię z Indii, wy-
konane przez tubylców. Zorganizowany został kiermasz, 
można było kupić maskę z afrykańskiego drewna, figurki z 
hebanu. Pozyskane z kiermaszu pieniądze zostaną przeznaczone na szpital dzieci 
chorych na AIDS w Zambii.

Byłam na misjach w Kurytybie i Sao Paulo w Brazylii, nasze Zgromadzenie 
ma tam wspólnoty – powiedziała siostra Jolanta. Po całym dniu pracy w slum-
sach, z chorymi dziećmi, czy cierpiącymi dorosłymi miało się wyrzuty sumienia, 
że w Zgromadzeniu czekał nas posiłek. Tam gdzie byłam, dzieci jadły często jeden 
posiłek dziennie. Prowadziłam również katechizację – dodała siostra.

Nie obyło sie bez zabaw dla dzieci, były konkursy: czerpania wody, noszenia 
woreczków na głowie. Wszystkie dzieci chciały brać udział w konkursach.

Kiermasz odbywał sie w holu 
szkoły, dzieci i mieszkańcy Dukli i oko-
lic wsparli tę szlachetną akcję kupując 
ozdoby i pamiątki przywiezione przez 
siostrę Jolantę. Uzbierano 1707,40 zł. 
To dobrze wydane pieniądze, być może 
uratują życie wielu dzieciom, pomogą , 
chociaż to bardzo smutne, umrzeć god-
nie dzieciom chorym na AIDS. Jeden 
zastrzyk ratujący życie odwodnionego 
dziecka kosztuje zaledwie 40 groszy.

Krystyna Boczar-Różewicz

Piotr Babinetz wygłasza prelekcję.

Siostra Jolanta Burdak

Dzieci z wielką uwagą słuchały opowiadań siostry Jolanty
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Czytelnicy piszą
Grudniowe tradycje

Z szacunkiem i sentymentem wspo-
minamy nasze polskie tradycje, a jest ich 
bardzo wiele. Jest grudzień. Zacznijmy od 
świętej Barbary, którą Kościół wspomina 
4 grudnia. Święta Barbara była męczen-
nicą, a za Patronkę wybrały ją te grupy za-
wodowe, których praca jest bardzo ciężka i 
niebezpieczna, np. górnictwo i hutnictwo. 
W tym dniu górnicy, a szczególnie Ślązacy 
świętują bardzo uroczyście. Po uroczystym 
nabożeństwie w kościele urządzają różne 
zabawy, bo to ich Barbórka. 

6 grudnia Kościół obchodzi dzień św. 
Mikołaja Biskupa. Mówią o nim, że to 
święty, który po kryjomu dzieciom prezenty 
rozdawał. Urodził się w Paterze (Turcja) 
około 270 roku. Rodzice jego byli bardzo 
religijni i zamożni. Po ich śmierci Mikołaj 
odziedziczył cały majątek, który w tajem-
nicy rozdawał ludziom biednym, nie cze-
kając na rozgłos ani na wdzięczność. Roz-
dał wszystko co miał i nic mu nie pozostało. 
Pociągało go życie pustelnicze. Umarł w 
świętości w Pizie (Turcja). Po śmierci za 
jego przyczyną mnożyły się cuda, był pa-
tronem Kościołów nie tylko rzymskich, ale 
i greckokatolickich. W Polsce pod jego we-
zwaniem pierwszy kościół w 1253 roku 
zbudował książę Bolesław Pobożny. Na pa-
miątkę św. Mikołaja rozdajemy dzieciom 
prezenty pod poduszkę. Podtrzymujemy 
tradycję i niech ten zwyczaj trwa jak naj-
dłużej.

13 grudnia obchodzimy święto Łucji, 
od tego dnia zaczęto robić przygotowania 
do świat Bożego Narodzenia. Zamożni go-
spodarze bili na święta świnie i stąd jest 
przysłowie „Święta Łuce świnie tłuce”.  
Z jej imieniem złączonych jest wiele wróżb i 
przysłów. Wspomnę tylko o jednej wróżbie: 
w dzień św. Łucji przed wschodem słońca 
wstawiano do butelki z wodą gałązkę wiśni. 
Wodę zmieniano codziennie. Jeśli gałązka 
do Trzech Króli zakwitła, wróżyło to uro-
dzaj, w przeciwnym wypadku będzie kiep-
ski rok.

24 grudnia, Wigilia rozpoczyna święta 
Bożego Narodzenia. Święta rodzinne, pełne 
pięknych tradycji, podniosłego nastroju. 
Wigilia jest najbardziej uroczystym wieczo-
rem roku. Pierwsze miejsce tego wieczoru 
zajmuje choinka pięknie dzisiaj wystrojona 
bańkami, a dawniej ozdobami własnej ro-
boty z papieru, słomki itp. Pod choinką 
układamy prezenty. Stół nakrywamy bia-

GRAND PRIX 
dla Diany 
Dereniowskiej
III powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

W czwartek, 18 listopada br. w sali kina „Promień” odbył 
sie III Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Gości-
liśmy na naszej scenie ponad 130 wykonawców z terenu ca-
łego powiatu krośnieńskiego. Nagrody rzeczowe w postaci 
pięknych albumów ufundowało Starostwo Powiatowe, na-
tomiast puchary, statuetki i pamiątkowe dyplomy ufundo-
wał Ośrodek Kultury w Dukli. Jury w składzie - przewod-
niczący Wojciech Krężałek, Grażyna Ostrowska, Krystyna 
Stańkowska, Beata Zajdel, Małgorzata Walaszczyk - Faryj 
- przyznało następujące wyróżnienia i miejsca na podium;

kat. I
Jakub Głód – 1. miejsce, Aleksandra Krowicka, Gabriela 
Szczurek i Izabela Paszek – 2., Emilia Zając – 3. miejsce

 kat. II
Michał Kandyjowski – 1. miejsce, Sylwia Landa – 2., 
Klaudia Łajdanowicz - wyróżnienie

 kat. III
Rebeka Zalisz i Adrian Litwin - 1. miejsce, Gabriela Ma-
tyka – 2., Dominika Patla – 3., Małgorzata Bossekota 
i Diana Dereniowska - wyróżnienie

 kat. IV
 Diana Dereniowska - GRAND PRIX
Aleksandra Matyka – 1. miejsce, Aleksandra Kurcoń – 
2., Natalia Fydryk i Dawid Khan – 3.

kat. Zespoły / duety
Klaudia i Diana Dereniowskie – 1. miejsce, Maja Stręk 
i Jakub Pelczar – 2., Zespół Młodzieżowy „Łęczanie” – 
3., Zespół Folklorystyczny „Łęczanie” – wyróżnienie.

Norbert Uliasz

i n f o r m u j e
łym obrusem, pod nim kładziemy siano, na 
obrusie świecimy świeczkę, której nie ga-
simy do całkowitego wypalenia.. Stół ozda-
biamy stroikami. Gdy tylko na niebie zabły-
śnie pierwsza gwiazdka to znak, że już mo-
żemy siadać do stołu wigilijnego. Wiecze-
rzę rozpoczynamy modlitwą i odczytaniem 
urywku z Pisma Świętego o narodzeniu 
Pana Jezusa. Najważniejszym momentem 
jest dzielenie się opłatkiem, symbolem mi-
łości i przebaczenia. Według starych zwy-
czajów, potraw powinno być dwanaście,  
a nakryć jest tyle, ile stołowników, plus 
jedno dodatkowe dla spóźnionego, zabłą-
kanego wędrowca. Wśród potraw pierwsze 
miejsce zajmuje barszcz z uszkami z grzy-
bów, następnie karp, pierogi, gołąbki itp. 
Na koniec kompot koniecznie z suszonych 
owoców. W niektórych domach je się kutię, 
jest to potrawa z pszenicy, przywędrowała 
do nas ze wschodu. Po spożyciu wieczerzy 
rozpoczyna się kolędowanie aż do północy 
i wtedy wyrusza się na uroczystą Pasterkę. 
A tam już śpiewanie kolęd, po liturgii oglą-
danie kościelnej szopki. Śpiewanie ko-
lęd, urządzanie szopek i różne pastorałki,  
to piękny zwyczaj Bożonarodzeniowy.

Dni świąteczne, 25 i 26 grudnia spę-
dza się zwykle w gronie rodzinnym przy 

rozmowach i kolędowaniu. W dzień świę-
tego Szczepana święci się w kościele owies, 
którym ludzie po wyjściu z kościoła obsy-
pują się na pamiątkę ukamienowania św. 
Szczepana. 

31 grudnia Kościół obchodzi dzień św. 
Sylwestra. Jest to koniec roku kalendarzo-
wego. Wieczorem w kościołach odbywa się 
uroczyste nabożeństwo z okolicznościowym 
kazaniem. Późnym wieczorem w wielu do-
mach i w salach rozpoczynają się sylwe-
strowe tańce, które często kończą się do-
piero nad ranem. O godzinie 12, z nadej-
ściem północy gasną światło na znak, że 
skończył się jeden rok i zaczyna nowy. Jaki 
on będzie ? Wszyscy składają sobie życze-
nia. Aby rok 2011 przyniósł nam spokój, 
wytchnienie, zdrowie i dobre dni.. 

Drodzy Czytelnicy „Dukli”, nim odłożę 
długopis: 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i No-
wego Roku 2011 chcę złożyć Wam szczere 
i serdeczne życzenia. 
Z pomocą Bożą żyjcie długo i szczęśli-
wie. Bądźcie zawsze weseli i zadowoleni 
ze swojej pracy domowej czy zawodowej. 
Niech wam zawsze służy zdrowie.
Te same życzenia kieruję do pana redak-
tora z Krakowa Zbigniewa Ringera, dzię-
kując za pozdrowienia i ciepłe słowa. 

A co do moich urodzin to
postaram się zaczekać tylko, że ...
na dwoje babka wróżyła .

Stanisława Zaniewiczowa

Pan 
Donald TUSK
Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Premierze,

Polskie Stowarzyszenie Prasy Lokalnej wyraża głębokie zaniepokojenie rządowym pro-
jektem zmian legislacyjnych dotyczących finansów Lasów Państwowych. Polskie lasy to 
przyrodnicze zasoby naturalne, do których nasze społeczeństwo jest szczególnie przy-
wiązane, stąd należy je traktować jako wspólne dobro narodowe. 

Obawiamy się, że zabranie samodzielności finansowej jednostkom Lasów Państwowych 
w perspektywie skutkować będzie utratą zdolności ich samofinansowania się, obni-
żeniem jakości gospodarowania w leśnictwie i ograniczeniem społecznych funkcji 
lasu. Sygnały docierające do nas od czytelników i dziennikarzy zrzeszonych w Polskim 
Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej są wyrazem troski, że w efekcie projektowanych zmian 
dojdzie w lasach do przekształceń własnościowych, których Polacy nie akceptują. 
Uważamy, że tak ważkie sprawy winny być najpierw przedmiotem szerokiej dyskusji 
społecznej. Powyższe kwestie będą tematem publikacji w licznych tytułach prasy lo-
kalnej. 

Wzywamy Pana Premiera do zaniechania nieprzemyślanych projektów Ministra 
Finansów i wycofania ich z bloku ustaw okołobudżetowych. Słowa te kreślimy w imie-
niu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej i przy wsparciu wielu zrzeszo-
nych w nim dziennikarzy, zatroskanych losem naszego przyrodniczego dziedzictwa. 

Polskie Stowarzyszenie Prasy Lokalnej w Krakowie

O Puchar 
Dyrektora 
Ośrodka Kultury

13 listopada 2010 r. w hali sportowej w Jaśliskach od-
był się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Ośrodka 
Kultury zorganizowany dla uczczenia Święta Niepodległo-
ści. W turnieju wzięło udział 7 drużyn z terenu gminy. Wy-
niki turnieju przedstawiają sie następująco:

SKS Dukla – 1. miejsce, Równe – 2., WOSIR Równe 
– 3., Jaśliska – 4., Grodzisko Wietrzno – 5., Jacki II – 6., 
Jacki I - 7.

Zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy!

Norbert Uliasz

Laureaci odbierają nagrody i dyplomy z rąk członków jury.
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SKS „Dukla”  
zwycięzcą turnieju

30 października br. w gościnnej hali sportowej ZSP w Jaśliskach odbył się 
II turniej żeńskiej piłki siatkowej zorganizowany przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Dukielszczyzny, Siatkarski Klub Sportowy „DUKLA” przy 
udziale Ośrodka Kultury Dukla oraz Zespołu Szkół w Jaśliskach. Pomysło-
dawcami turnieju byli Robert Rąpała i Zenon Leńczyk.

W turnieju wzięły udział drużyny: 
ZSP nr 2 z Dukli, „PERŁA” Wietrzno, 
UKS Równe, „JACKI” Dukla, „ZO-
RZA” Jaśliska oraz SKS Dukla. Tur-
niej rozegrany został w dwóch grupach 
systemem każdy z każdym, do dwóch 
wygranych setów. Zaplanowano 9 spo-
tkań. Rozgrywki przebiegały w miłej, 
sportowej atmosferze. Dziewczyny po-
kazały niezłą siatkówkę, były aktywne 
i skuteczne w ataku i obronie. Emocji 
nie brakowało ani wśród zawodniczek, 
a tym bardziej wśród trenerów i opieku-
nów zagrzewających swe podopieczne 
do walki. W trakcie całego turnieju 
wszyscy uczestnicy mieli zapewniony 
ciepły posiłek ufundowany przez firmę 
„ZIKO” oraz napoje dostarczone przez 
„Nasz Sklep” pani Podlaszczak z Na-
dola. Środki medyczne zapewniła ap-
teka „URTICA” pani Jolanty Krajmas. 
W roli sędziów głównych turnieju wy-

stąpili Jan Dembiczak oraz Artur Pacz-
kowski. Sędziami pomocniczymi byli 
siatkarze Siatkarskiego Klubu Sporto-
wego „DUKLA”: Maciej Chłap, Kon-
rad Piróg, Dominik Piróg, Tomasz Ko-
walski, Damian Wiernusz i Krzysz-
tof Sikora jako sędzia punktowy. Nad 
oprawą muzyczną czuwał libero SKS 
„Dukla” Marcin Milan.

Wyniki spotkań finałowych:
- w meczu o miejsca V – VI 

„PERŁA” Wietrzno pokonała UKS 
Równe 2 : 0, w spotkaniu o miejsca 
III - IV „Zorza” Jaśliska pokonała ZS 
nr 2 Dukla 2:0, w meczu o miejsce I – 
II SKS „DUKLA” pokonał „JACKI” 
Dukla 2:1.

Po ciężkich, całodziennych zmaga-
niach najlepszą drużyną turnieju oka-
zała się reprezentacja Siatkarskiego 
Klubu Sportowego „DUKLA”, trenu-

jąca na co dzień pod czujnym okiem 
instruktora siatkówki Roberta Rąpały.

Klasyfikacja końcowa:
1. miejsce – SKS „DUKLA”, 2. 

„JACKI” Dukla, 3. „ZORZA” Jaśli-
ska, 4. ZS nr 2 Dukla, 5. „PERŁA” 
Wietrzno, 6. UKS Równe

Nagrody, puchary i dyplomy ufun-
dowane przez sponsorów: PKO BP O/ 
I Dukla, PKO BO O/I Brzozów, Ośro-
dek Kultury Dukla i Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Dukielszczyzny wrę-
czali: Maria Kaczor - wójt gminy Ja-
śliska, Adam Dańczak - dyrektor ZSP 
w Jaśliskach, Rafał Opałka – dyrektor 
PKO BP O/Brzozów, Dariusz Olbrycht 
– przedstawiciel PKO BP O/Dukla, Ze-
non Leńczyk – Prezes Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Dukielszczyzny.

W imieniu organizatorów gratulu-
jemy wszystkim drużynom, a w szcze-
gólności zwycięzcom. Dziękujemy za-
wodnikom, trenerom, obsłudze sę-
dziowskiej za przybycie i dostarczenie 
niezapomnianych wrażeń sportowych. 
Dziękujemy sponsorom i darczyńcom. 

Podziękowania składamy również 
pani Wójt Gminy Jaśliska Marii Ka-
czor oraz dyrektorowi ZSP w Jaśli-
skach panu Adamowi Dańczakowi - za 
przybycie i udostępnienie obiektów. 

Zapraszamy na kolejne turnieje 
siatkarskie!

Zenon Leńczyk

Pierwsze miejsce 
w IV lidze

Uczniowski Klub Sportowy TKKF Dukla nie 
zwalania tempa, zarówno w rozgrywkach ligowych 
jak i turniejach kwalifikacyjnych osiąga dobre wy-
niki. Obecnie pierwsza drużyna po pięciu kolejkach 
zajmuje 1. miejsce z kompletem punktów w IV li-
dze, natomiast druga drużyna również występująca 
w IV lidze zajmuje 10. miejsce. W V lidze występuje 
trzecia drużyna, która obecnie zajmuje 5. miejsce. 

Wyniki eliminacji do II Wojewódzkiego Tur-
nieju Kwalifikacyjnego: 

Gołąbski Maciej limit do II WTK w kategorii 
młodzik, Kopczyk Hubert limit do II WTK w ka-
tegorii młodzik, Gołąbski Maciej 1. miejsce w ka-
tegorii kadet, Włoch Mateusz 2. miejsce w katego-
rii kadet, Karnasiewicz Kamil 7. miejsce w katego-
rii kadet, Kopczyk Hubert limit do II WTK kadet, 
Magierowska Aleksandra 5. miejsce w kategorii 
kadet, Jurczyk Magdalena limit do II WTK junior

Na Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym za-
wodnicy UKS również osiągają dobre wyniki:

Kopczyk Hubert 3. miejsce w kategorii mło-
dzik, Gołąbski Maciej 5. miejsce w kategorii mło-
dzik, Gołąbski Maciej 7. miejsce w kategorii ka-
det, Kopczyk Hubert 12. miejsce w kategorii ka-
det, Włoch Mateusz 26. miejsce w kategorii kadet, 
Jurczyk Magdalena 10. miejsce w kategorii junior

 11 listopada 2010 r. z okazji Dnia Niepodle-
głości zawodnicy UKS wzięli udział w I Między-
narodowym Turnieju Tenisa Stołowego w Krośnie. 
W kategorii amator Maciejewski Bogdan zajął 1. 
miejsce, na 4. pozycji uplasował się Frączek Kry-
stian oraz 9. miejsce Kopczyk Hubert. 

Tego samego dnia UKS zorganizował Turniej 
Tenisa Stołowego z okazji Dnia Niepodległości. Za-
wody były rozgrywane w czterech kategoriach wie-
kowych, w których uczestnicy z miejsc 1-3 otrzy-
mali okolicznościowe dyplomy. 

Stanisław Paszek

Zawodnicy z kategorii żak.

Skład UKS TKKF „Dukla” II, od lewej Włoch Mateusz, Karnasiewicz Kamil, 
Krowicki, Piotr, Cycak Piotr, Frączek Krystian. 

Praca na Słowacji
Szukamy młodych pracowników do budowania pieców kaflowych, kominków. Nauczymy chętnych zduństwa i przyj-
miemy do pracy na stałe. Nasza firma jest rodzinna, ma tradycje zduńskie, jesteśmy na rynku już od 1940 roku. 
Szukamy pracowników, którzy nie mają rodzin i innych zobowiązań. Oferujemy 
dobre płace 3000-4500 zł/miesiąc. Zapewniamy w naszej siedzibie nieodpłatnie 
łóżko, WC, łazienkę, TV (polski kanał) i Internet. Przyjmujemy tylko i wyłącz-
nie pracowników nie pijących alkoholu w pracy. Informacje o naszej firmie znaj-
dziesz na stronie www.kachliar.sk 

Nasz adres:
Krby Jozef Bitala
Velké Rovné1020
Žilina (Slovacja)
Tel. (komórkowy) +421 903 44 22 11

Życzenia spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodze-
nia oraz pomyślności i sukcesów w Nowym Roku dla wszyst-
kich instytucji i firm wspomagających nasz klub, a także 
sympatyków tenisa stołowego składają

Zarząd i Członkowie UKS TKKF „Dukla”
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„Z góry, świat wydaje się lepszy”
Zajęcia terenowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym 

w dniach 27 – 29 października 2010 r. dla nauczycieli bio-
logii były jak zwykle udane. Tym razem dotyczyły fotogra-
fii przyrodniczej zarówno w teorii jak i praktyce. 

Zajęcia prowadzili kochający przyrodę fotograficy 
Grzegorz Leśniewski i Lesław Modelski. Warsztaty tere-
nowe odbyły się w Rezerwacie Przyrody „Sine Wiry” i na 
Połoninie Wetlińskiej od godz. 4.00 rano. Były to przeży-
cia nie do opisania.

Udało mi się upolować na Hubertusa aparatem fotogra-
ficznym zdjęcie drzewa w postaci „rogacza” z myślą o na-
szym zaprzyjaźnionym Kole Łowieckim Rogacz. Cieszy 
mnie fakt, że drukując zdjęcie u p. Uklei, pani stojąca obok 
mnie zapytała czy to zdjęcie będzie w Dukli.pl.

Wielkie podziękowania dla kadry naukowców BdPN 
dyrektorowi Tomaszowi Winnickiemu, Grażynie Holly, 
Basi i Cezaremu Ćwikowskim oraz Adasiowi Leniowi, 
również gospodarzom Leśnego Dworu państwu Ostrow-
skim z Wetliny za miłe rodzinne przyjęcie.

Maria Walczak

Uroczystość Chrystusa 
Króla w Trzcianie

21 listopada 2010r. w Trzcianie obchodzony był doroczny odpust ku czci 
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Sumie odpustowej przewodniczył 
ks. abp Józef Michalik Metropolita Przemyski, który również dokonał po-
święcenia odnowionego Ikonostasu. 

W okolicznościowym kazaniu ks. 
Arcybiskup przypomniał, że uroczy-
stość Chrystusa Króla Wszechświata 
jest bardzo wymowna, a zwłaszcza 
fragment Ewangelii, który został od-
czytany o ukrzyżowaniu Chrystusa. 
Każdy ma wielką szansę nawrócenia, 
dlatego człowiek nie powinien zwątpić 
w Pana Boga, ale zawsze powinien Mu 
ufać i wierzyć. Najlepszym przykła-
dem zaufania jest Dobry Łotr, który ża-
łuje i zwraca się z ufną prośba do Chry-
stusa. „Jezus mu odpowiedział: Za-
prawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną 
będziesz w raju.” Obecnie powstaje 
wielu fałszywych i prawdziwych pro-
roków. Musimy się nauczyć odróż-
niać jednych od drugich. Niech nam 
w twym pomoże przykład samego Mi-
strza z Nazaretu, który zwyciężył sa-
mego siebie na drzewie krzyża oddając 
za nas swoje życie, aby nas zabawić. 
Dlatego przez modlitwę i dobry przy-

kład starajmy się rozszerzać Królestwo 
Boże na ziemi.

Jako proboszcz parafii pragnę bar-
dzo serdecznie podziękować ks. abp 
Józefowi Michalikowi za obecność 
wśród nas oraz za wygłoszone Słowo 
Boże i złożoną Ofiarę Eucharystyczną 
w intencji wszystkich parafian. W spo-
sób szczególny pragnę podziękować za 
poświęcenie Ikonostasu. To nie tylko 
część budynku i wyposażenia świą-
tyni, w której się gromadzimy na mo-
dlitwie, aby spotkać się z żywym i 
prawdziwym Bogiem. Cała świątynia 
z zewnątrz a teraz i Ikonostas świad-
czą o wielkiej trosce parafian o ten ko-
ściół widzialny zbudowany z drewna i 
kamienia. Pragnę również powiedzieć, 
że w taki sam sposób troszczą się o ten 
Kościół zbudowany z żywych kamieni, 
który i oni stanowią. Mam nadzieję, że 
tak jak dzisiaj cieszymy się z Ikono-
stasu który powrócił do pierwotnej ko-

lorystyki i jest zachowany dla następ-
nych pokoleń. Tak samo będzie prze-
kazywana wiara, żywa wiara, o której 
będą świadczyć uczynki miłości i wier-
ności Bożym Przykazaniom. Jeszcze 
raz pragnę podziękować Ekscelencji za 
troskę, życzliwość i zainteresowanie tą 
małą wspólnotą parafialną, która jest 
jeszcze mniejszą połową całej parafii. 
Zapewniamy o naszej pamięci modli-
tewnej. Bóg zapłać i wraz z całą pa-
rafią życzymy obfitego błogosławień-
stwa na dalsze lata posługiwania w na-
szej Archidiecezji.

Pragnę na ręce ks. Dziekana Stani-
sława Siary złożyć serdeczne podzię-
kowania dla wszystkich Kapłanów na-
szego dekanatu, za obecność, posługę 
w konfesjonale i wspólną modlitwę. 

Ks. Dziekanowi Stanisławowi i  
o. Krystianowi pragnę podziękować za 
ich życzliwość i pomoc przy zbieraniu 
środków na remonty. 

Niech mi będzie jeszcze wolno 
skierować podziękowania do następu-
jących przedstawicieli władz. Pragnę 
serdecznie podziękować za pomoc fi-
nansową, bez której nie moglibyśmy 
dzisiaj cieszyć się odnowionym Ikono-
stasem. Dlatego moje podziękowania 
pragnę złożyć na ręce:

- Pani Konserwator Wojewódz-
twa Podkarpackiego Grażynie Sto-
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Uroczystość Chrystusa Króla w Trzcianie

jak i wszystkim Pracownikom Urzędu 
Ochrony Zabytków zarówno w Prze-
myślu jak i w Krośnie;

- Pana Marszałka Bogdana Rzońcy i 
wszystkim Pracownikom Urzędu Mar-
szałkowskiego;

- Pana Starosty Jana Juszczaka i na-
szych radnych pana Krzysztofa Za-
wady, pana Andrzeja Szczurka, pana 
Stanisława Józefczyka, oraz wszyst-

kich Pracowników Starostwa Kro-
śnieńskiego;

- Pana Burmistrza Marka Góraka 
i wszystkich Pracowników naszej 
Gminy.

Lista podziękowań jest bardzo 
długa i nie wiem czy potrafił bym wy-
mienić wszystkich dlatego pozwólcie 
podziękować mi jeszcze z imienia:

- Pani konserwator Barbary Alek-

siejew i Pracownikom Pracowni kon-
serwatorskiej z Krakowa za wykona-
nie prac, które zabezpieczyły nasz iko-
nostas i przywróciły mu pierwotny 
wygląd.

- Panu Zbigniewowi Trytko i panu 
Tadeuszowi Malczewskiemu za oka-
zywaną nam pomoc. To dzięki nim 
mamy przy naszym kościele w Trzcia-
nie parking;

- Panu Wiesławowi Jakiele i Przed-
siębiorstwu Produkcji Materiałów Dro-
gowych w Rzeszowie Sp. z o.o. za 
życzliwość i pomoc.

- Pani Marii Chłap, pani Zdzisławie 
Skiba, pani Kazimierze Belcik, Wie-
sławowi Belcikowi i panu Ryszardowi 
Głodowi za ich pomoc.

Na końcu ale bardzo serdecznie 
pragnę podziękować wszystkim para-
fianom za ofiary i wyrzeczenie, dzięki 
którym możemy remontować naszą 
świątynię – Bóg zapłać.

Wszystkim niech Chrystus Król 
Wszechświata udzieli swego hojnego 
błogosławieństwa za dobro, które wy-
konują w swoim codziennym życiu. 
Bogu niech będą dzięki za dzieło, które 
się dokonało i nadal dokonuje w naszej 
parafii.

o. Dobromił Godzik OFM 
proboszcz parafii

OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY
BURMISTRZ GMINY DUKLA

ogłasza nabór
na kierownicze stanowisko urzędnicze

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli
Wymiar czasu pracy: pełny etat
1. Wymagania niezbędne: 
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe,
3) co najmniej 5- letni staż pracy lub wykonywanie przez co naj-
mniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z 
wymaganiami na danym stanowisku,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z peł-
ni praw publicznych,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
6) nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestęp-
stwo skarbowe,
7) nieposzlakowana opinia

2. Wymagania dodatkowe:
1)  znajomość przepisów między innymi dotyczących:
a)działania ośrodków sportu i rekreacji, w tym ustaw: o kulturze 
fizycznej, sporcie,
b)działalności pożytku publicznego, wolontariatu i stowarzyszeń, 
c) zamówień publicznych, 
d) finansów publicznych, samorządu gminnego, pracowników sa-
morządowych.
2) doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących współpracy 
z organizacjami pozarządowymi 3) w zakresie kultury fizycznej i 
sportu
4) umiejętność kierowania zespołem ludzkim,
5) samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność,
6) preferowane wykształcenie wyższe o kierunkach: sport, rekre-
acja, wychowanie fizyczne, zarządzanie zasobami ludzkimi,
7) preferowany staż na stanowisku kierowniczym.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1. kierowanie działalnością Ośrodka,
2. reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
3. opracowanie i realizacja finansowych planów działalności 

Ośrodka,
4. wykonywanie w imieniu Ośrodka jako pracodawcy czynności z 

zakresu prawa pracy,
5. gospodarowanie mieniem Ośrodka,
6. zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higie-

ny, i ochrony przeciwpożarowej,
7. ponoszenie odpowiedzialności przed Radą Miejską i 

Burmistrzem za realizację zadań Ośrodka i powierzone mienie,
8. wydawanie wewnętrznych instrukcji i regulaminów,
9. upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej,
10. organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej 

oraz prowadzenie sekcji sportowych,
11. organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
12. upowszechnianie różnych form kultury fizycznej oraz usług 

sportowo-rekreacyjnych,
13. utrzymywanie oraz udostępnianie obiektów sportowych i re-

kreacyjnych,
14. realizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i zawodów dla osób 

niepełnosprawnych,
15. koordynowanie działań sportowych i rekreacyjnych na tere-

nie gminy,
16. organizowanie zawodów sportowych,
17. propagowanie sportowego stylu życia poprzez organizację im-

prez o charakterze rodzinnym oraz imprez amatorów,
18. współdziałanie z przedstawicielami organów rządowych i sa-

morządowych oraz z właściwymi instytucjami, organizacjami 
oraz osobami fizycznymi w zakresie rozwoju różnych dyscyplin 
sportu i form aktywnego wypoczynku,

19. współpraca z jednostkami działającymi w zakresie ochrony 
zdrowia dla wykorzystania rehabilitacji i odnowy biologicznej,

20. współdziałanie z klubami, stowarzyszeniami, związkami spor-
towymi i jednostkami oświatowymi gminy na podstawie od-
rębnych porozumień,

4. Wymagane dokumenty: 

1. koncepcja funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Dukli,

2. życiorys (CV),
3. list motywacyjny,
4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
5. kserokopie świadectw pracy,
6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnie-

nie (druk kwestionariusza można pobrać w Urzędzie Gminy w 
Dukli - Biuro Obsługi Klienta pokój nr 9 ),

7. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych 
kwalifikacjach i umiejętnościach,

8. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności praw-
nych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
10. oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyro-

kiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia pu-
blicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowot-
nych do pracy na stanowisku,

12. kserokopia dowodu osobistego.

Brak któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów skutkuje 
odrzuceniem oferty.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 
dnia 6 grudnia 2010 r. do godziny 1400 z dopiskiem na kopercie: 
„Nabór na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Dukli” osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dukla po-
kój nr 9 - Biuro Obsługi Klienta lub pocztą na adres – Urząd Gminy, 
38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie 
nie będą rozpatrywane.
(dla dokumentów nadanych pocztą decyduje data faktycznego 
wpływu do Urzędu) 

Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Gminy 
Dukla.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni kandydaci, którzy 
spełnią wymagania formalne.
Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy Mirosław Matyka 
pod numerem telefonu (013) 43 291 04.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie inter-
netowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.dukla.pl), stronie 
internetowej www.dukla.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu 
Gminy Dukla przy ul. Trakt Węgierski 11.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szcze-
gółowe CV: powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofer-
cie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu re-
krutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.).

Burmistrz
Marek Górak

Wydarzyło się 
w naszej gminie

Żródło:  
strona internetowa KMP w Krośnie
Wybrał: WS

Spłonęła ciężarówka z ładunkiem

Najprawdopodobniej awaria hamulców doprowadziła do pożaru sa-
mochodu ciężarowego w Równem. Ogień całkowicie zniszczył za-
równo pojazd, jak i przewożony przez niego ładunek sprzętu AGD. 
Straty są wysokie. Samochód zapalił się 12. 11, kilkanaście minut po 
godz. 3, w Równem, na drodze krajowej nr 9. Według relacji 25-let-
niego kierowcy, przyczyną pożaru była awaria hamulców w cięża-
rówce. Ogień bardzo szybko objął zarówno samochód, jak i przy-

piętą do niego przycze-
pę. Spłonął też przewo-
żony sprzęt AGD o warto-
ści ponad 200 tys. zł. Na 
szczęście nikt nie doznał 
obrażeń. Utrudnienia w 
ruchu pojazdów na tym 
odcinku drogi, trwały po-
nad 5 godzin. 

Dwie osoby zginęły w wypadku

Policjanci wyjaśniają szczegóły wypadku w Barwinku, w któ-
rym śmierć poniosło dwóch pasażerów audi 80. Na prostym od-
cinku drogi auto, którym jechali, uderzyło w tył ciężarówki. 
Dotychczasowe ustalenia wskazują, że mężczyzna kierujący sa-
mochodem osobowym był pijany i najprawdopodobniej nie ma 
prawa jazdy.
Do wypadku doszło 12. 11, kilkanaście minut po godz. 22, na dro-
dze krajowej nr 9, w pobliżu przejścia granicznego w Barwinku. 
Według wstępnych ustaleń policjantów, kierujący ciągnikiem 
siodłowym z naczepą, 25-letni mieszkaniec Tarnobrzega wyje-
chał z parkingu, skręcając w prawo w kierunku Dukli. Po chwi-
li, kiedy pojazd najprawdopodobniej kontynuował już jazdę na 
wprost, w tył naczepy uderzyło audi 80.
Samochodem jechało trzech mężczyzn. Dwaj z nich ponie-
śli śmierć na miejscu. Przeżył jedynie siedzący za kierownicą 
27-letni mieszkaniec gminy Jaśliska, którego wezwana na miej-
sce karetka przewiozła do krośnieńskiego szpitala. Badania wy-
kazały, że ma uraz barku oraz głowy i wymaga leczenia w wa-
runkach szpitalnych.
Wcześniej policjanci sprawdzili jego stan trzeźwości. W or-
ganizmie 27-latka stwierdzono około 0,6 promila alkoholu. 
Mężczyzna oświadczył ponadto, że w ogóle nie ma prawa jazdy. 
Policjanci ustalili, że audi zarejestrowane było na jednego z pa-
sażerów, który zginął w wypadku, 30-letniego mieszkańca gmi-
ny Jaśliska. Tożsamość drugiego zmarłego potwierdzono osta-
tecznie, okazało się, że również mieszkał on w tej samej gmi-
nie i miał 28 lat.
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OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY

KOMUNIKAT
BURMISTRZA GMINY DUKLA

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z 
póź. zm.) 

Informuję, 

 że w siedzibie Urzędu Gminy Dukla wywieszony został wykaz nie-
ruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz obejmuje działkę nr: 1095/9 w Cergowej 
oraz część działki nr 6/276 w Dukli. 
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 22 grudnia 2010 r. w pok. nr 6 Urzędu Gminy Dukla.

UCHWAŁA NR LX/343/10 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Dukli

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z 
późn. zm.) oraz art.12 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240), Rada Miejska w 
Dukli uchwala co następuje:
§ 1. Tworzy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli zwany da-
lej „Ośrodkiem”.
§ 2. Siedzibą Ośrodka jest Dukla.
§ 3. Statut Ośrodka zostanie nadany odrębną uchwałą.
§ 4. Mienie Ośrodka stanowi majątek przekazany odrębnymi ak-
tami.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Uliasz

UCHWAŁA NR LX/344/10 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi 
Sportu i Rekreacji w Dukli

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. 
h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.12 ust.2 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 
poz.1240 z późn.zm.) oraz w związku z § 3 uchwały Nr LX/344/10 
Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 października 2010 r. w sprawie 
utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli - Rada 
Miejska w Dukli uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Dukli 
Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Uliasz

UCHWAŁA NR LX/346/10 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych 
grup odbiorców usług kanalizacyjnych

Na podstawie 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.) oraz art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) - Rada Miejska w 
Dukli uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala dopłatę dla wybranych taryfowych grup odbiorców 
usług kanalizacyjnych - dla ścieków odprowadzonych do kanali-
zacji sanitarnych na terenie Gminy Dukla, będących w posiadaniu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o., w na-
stępującej wysokości:
1,78 zł. netto + obowiązujący podatek VAT - do 1m3 ścieków od-
prowadzanych z gospodarstw domowych do kanalizacji sanitar-
nejnej obsługiwanej przez oczyszczalnię ścieków w Mszanie.
4,42 zł. netto + obowiązujący podatek VAT - do 1m3 ścieków od-
prowadzanych z gospodarstw domowych do kanalizacji sani-
tarnej obsługiwanej przez oczyszczalnię ścieków w Zawadce 
Rymanowskiej.
§ 2. 1. Dopłaty o których mowa w § 1 obowiązują od 01.11.2010 
roku do 31.01.2011 roku.
Dopłaty o których mowa w § 1 nie mogą przekraczać łącznej kwo-

ty 2500 złotych brutto.
Dopłaty o których mowa w § 1 będą przekazywane Gospodarce 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o., w terminie 14 
dni po przedstawieniu zestawienia ilości odprowadzonych ście-
ków przez gospodarstwa domowe.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2010 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Uliasz

UCHWAŁA NR LX/353/10 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżeto-
wej Gminy Dukla

Na podstawie 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.) oraz art. 234 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. Projekt budżetu opracowuje, przy pomocy Urzędu Gminy 
Dukla i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, Burmistrz 
Gminy Dukla.
Wnioski w sprawie wprowadzenia do budżetu zadań własnych 
Gminy, składane są Burmistrzowi w terminie do dnia 30 września 
każdego roku, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
Kierownicy jednostek organizacyjnych składają w terminie do 15 
października każdego roku, wstępne projekty planów finansowych 
dochodów i wydatków budżetu Gminy.
W terminie do 10 października Burmistrz określa zadania Gminy 
realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorial-
nego, zadania przejęte przez Gminę do realizacji w drodze umo-
wy lub porozumienia, a także zakres pomocy rzeczowej lub finan-
sowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego
Na podstawie przedłożonych wstępnych projektów planów finan-
sowych złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych, 
uwzględniając prognozę dochodów i zestawienie obligatoryjnych 
wydatków sporządzonych przez Skarbnika Gminy Dukla, Burmistrz 
ustala projekt budżetu w formie projektu uchwały budżetowej, 
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi i przedkła-
da Radzie Miejskiej w Dukli i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
Rzeszowie, najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok 
budżetowy.
§ 2. Projekt budżetu Gminy składa się z projektu uchwały budże-
towej, uzasadnienia oraz materiałów informacyjnych
Projekt uchwały budżetowej wraz załącznikami sporządza się 
w szczegółowości określonej przepisami ustawy o finansach pu-
blicznych.
Do projektu uchwały budżetowej sporządza się uzasadnienie za-
wierające:
w zakresie dochodów - omówienie poszczególnych źródeł do-

chodów,
w zakresie wydatków - omówienie poszczególnych rodzajów wy-

datków,
w zakresie przychodów i rozchodów - omówienie źródeł przycho-

dów oraz planowanych do spłat zobowiązań.
4.W skład materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 
uchwały budżetowej wchodzą:
wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE 
ze wskazań etapu aplikowania o współfinansowanie,
zestawienie zadań planowanych do realizacji w ramach funduszu 
sołeckiego wraz z podaniem kwot przeznaczonych na ich realiza-
cję (w przypadku podjęcia przez Radę Miejską uchwały w spra-
wie wyodrębnienia w budżecie środków stanowiacych fundusz so-
łecki).
§ 3. Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli niezwłocznie przesy-
ła radnym przedłożony przez Burmistrza projekt uchwały bu-

dżetowej wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami infor-
macyjnymi.
Komisje Rady Miejskiej w Dukli zapoznają się z projektem budże-
tu i w terminie do 15 grudnia przedstawiają na piśmie komisji 
właściwiej do spraw budżetu opinię o tym projekcie.
Komisje Rady Miejskiej w Dukli ,proponując wprowadzenie nowe-
go wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projek-
cie budżetu, zobowiązane są wskazać źródło jego finansowania.
W przypadku gdy z ustaleń prac nad budżetem wynika koniecz-
ność dokonania w projekcie uchwały budżetowej zmian powodu-
jących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jed-
nocześnie zwiększenie deficytu budżetu, dla ich wprowadzenia 
niezbędna jest zgoda Burmistrza
Przewodniczący Rady w terminie ustawowym zwołuje sesję bu-
dżetową. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu win-
no zostać poprzedzone:
• odczytaniem projektu uchwały budżetowej,
• odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projek-

cie uchwaly budzetowej oraz o prognozie długu,
• odczytaniem opinii Komisji Budżetu i Finansów,
• przedstawieniem ewentualnych autopoprawek Burmistrza do 

projektu uchwały budżetowej,
• dyskusją nad projektem uchwały budżetowej,
• głosowaniem nad przyjęciem uchwały budżetowej.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr VIII/92/99 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 
27 sierpnia 1999 r.w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz 
rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszą-
cych projektowi budżetu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Uliasz

UCHWAŁA NR LXI/355/10 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia programu współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z 
późn.zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 5a ust.1 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie (Dz. U. Nr.96, poz.873 z późn. zm) oraz 
uchwały NR LX/345/10 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29 paździer-
nika 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsul-
towania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienio-
nymi w art.3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzi-
nach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Rada 
Miejska w Dukli uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala „Program współpracy Gminy Dukla z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego na rok 2011”, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Uliasz

UCHWAŁA NR LXI/357/10 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez 
gminę przedszkolach publicznych

Na podstawie art. 14 ust. 5 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 i art. 40 ust. 1 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. Świadczenia udzielane przez przedszkole oraz oddziały 
przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez gmi-
nę Dukla, zwane dalej „przedszkolami” są bezpłatne w zakresie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 
2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkol-
nego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)
§ 2. 1. Za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym 
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 1 
zł (słownie: jeden złoty) za jedno dziecko za następujące zajęcia 
opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne:

• gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, 
emocjonalny i społeczny dziecka,

• zabawy aktywizujące oraz badawcze rozwijające zainteresowa-
nia otaczającym światem,

• zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne rozwi-
jające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich potrzebę aktyw-
ności i zainteresowania,

• gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka,
• przygotowanie dzieci do udziału w imprezach artystycznych,
• prowadzenie zajęć czytelniczo - literackich.

Wysokość opłaty ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o 
której mowa w ust. 1 oraz deklarowanej przez rodziców, opieku-
nów lub opiekunów prawnych dziecka liczby godzin pobytu dziec-
ka w przedszkolu, za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas reali-
zacji podstawy programowej.

Zwalnia się z opłaty, o której mowa w ust. 1, za trzecie i każde 
następne dziecko tych samych rodziców (prawnych opiekunów), 
uczęszczające do przedszkola.

Opłaty należy wpłacać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca w 
kasie lub na rachunek jednostki.

§ 3. Warunki korzystania ze stołówek przedszkolnych, w tym wy-
sokość opłat za żywienie w przedszkolu, ustala dyrektor przdsz-
kola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie prze-
pisów obowiązujących w tym zakresie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 5. Traci moc uchwała nr XXII/144/96 Rady Miejskiej w Dukli z 
dnia 5 grudnia 1996 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzo-
nego przez Gminę Dukla przedszkola publicznego oraz uchwała 
nr XXXIV/200/97 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 22 grudnia 1997 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia prowadzo-
nego przez Gminę Dukla przedszkola publicznego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i obo-
wiązuje od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Uliasz
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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 maszy-
nowo - mixokret.

Tynki  
cementowo-wapienne  

- agregat tynkarski

Kontakt: 502 734 277

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

i dom w Głojscach

Kontakt: tel. 606782467

* * *

Sprzedam samochód Volkswagen Golf III 
1,9 combi

Kontakt: tel. 606782467

Piernik bez cholesterolu
Ten przepis jest rodem z USA, ale u nas także pierniki marchwiowe znane 

są od dawna, choć obecnie praktycznie zapomniane. To bardzo łatwe w wyko-
naniu ciasto, a sukces smakowy murowany, tym bardziej że święta już za pro-
giem. Może warto spróbować jak smakuje taki piernik bez cholesterolu, pole-
cam za Kalendarzem Pszczelarza 2011.

Składniki:
32 dag mąki pszennej
100 g cukru
4 łyżki miodu wielokwiatowego
3 szklanki startej na najdrobniejszej tarce marchwi
5 dag posiekanych drobno orzechów włoskich
3 roztrzepane widelcem jajka
120 ml oleju
2 łyżki cynamonu
2 łyżeczki sody oczyszczonej
1 łyżeczka soli

Wykonanie:
W głębokiej misce wymieszać mąkę z sodą, cynamonem i cukrem, dodać 

olej, jajka i miód. Wymieszać, dołożyć marchew i orzechy. Ponownie wymie-
szać. Dowolna formę do ciasta posmarować masłem i posypać mąką. Wylać 
ciasto i wstawić do piekarnika nagrzanego do temperatury 175 st. C. Piec 55 
min. Sprawdzić patyczkiem, czy jest upieczone. Jeśli ciasto oblepia patyk, po-
zostawić jeszcze na 10 min i jeszcze raz sprawdzić. Studzić około 10 min i 
wyjąć ciasto z formy na metalowa kratkę. Pozostawić do całkowitego wystu-
dzenia.

Ciasto można wzbogacić nadzieniem z twarożku utartym z cukrem pu-
drem, jajkiem i wanilią. Ciasto przekroić, położyć na jedna warstwę twarożek 
i przykryć druga warstwą piernika. Do ciasta można dodać także wiórki ko-
kosowe – ok. 5 dag.

Smacznego!

Nowa rubryka naszego 
miesięcznika

Szanowni Czytelnicy umożliwiamy Państwu składanie życzeń z różnych 
okazji swoim bliskim, znajomym za naszym pośrednictwem. 

Cena życzeń uzależniona będzie od ilości słów. 

Odpłatność za życzenia: 1/8 formatu A4 – 5 zł netto +22%VAT (życzenia 
mogą być też wielokrotnością  podanego modułu)

Co do miodu mają 
mszyce?

Niezwykle pożądanym miodem na Podkarpaciu jest miód spadziowy, a szcze-
gólnie ze spadzi jodowej. W Unii Europejskiej miody dzieli się na nektarowe, 
spadziowe i nektarowo - spadziowe. Dzięki przewodności właściwej szybko 
można się przekonać o rodzaju miodu. Każdy konsument miodu, z dukielszczy-
zny, może zgłosić się do Koła z próbką miodu i przebadać ją pod kontem prze-
wodności. Koło opiera się na polskiej normie PN -88/A-77626 - miód pszczeli. 
Jest Ona bardziej precyzyjna niż wymogi unijne, które określają, że miód spa-
dziowy posiada przewodność większej niż 0,8 milisimensa/cm. Natomiast Polska 

norma przyjmuje, że taka przewodność 
jest właściwa dla miodu spadziowego, 
ale z drzew liściastych. Według niej 
miód spadziowy ze spadzi iglastej po-
winien mieć przewodność nie mniejszą 
niż 0,95 milisimensa/cm. Wytwórcami 
spadzi w naszym klimacie są przede 
wszystkim mszyce. Jakość miodu spa-
dziowego zależy od kilku czynników 
takich jak klimat i czas jaki upłynął 
od wydzielenia spadzi do jej pobra-
nia przez pszczoły. Miody spadziowe 
mają ciemniejszy kolor, dlatego daw-
niej uważane były za miody „gorsze”. 
Sytuacja uległa zmianie i teraz bardziej 
ceni się miody ciemniejsze ze względu 
na smak. Miody spadziowe zalecane są 
dla osób narażonych na promieniowa-
nie jonizujące, jednak dla dzieci lepszy 
jest miód nektarowy. Ich cechą charak-
terystyczną jest zawartość wyższego 
pH. Objawia się to w smaku mniejszą 
kwaśnością. Zawierają większą zawar-
tość inhibin (substancji o działaniu an-
tybakteryjnym). 

Konsumenci miodów spadziowych, 
muszą wiedzieć, że pożytek spadziowy 
jest bardzo kapryśny i dość często są 
takie lata, w których nie można pozy-
skać miodu spadziowego. Jak widać 
pszczelarstwo jest tą dziedziną rolnic-
twa, gdzie jest wymagana duża znajo-
mość tematu, jednak przy najlepszych 
umiejętnościach i wiedzy, nie wiele 
można zrobić w kapryśne lata.

Witold Puz 
Koło Pszczelarzy w Dukli 

Wojewódzki Związek Pszczelarski  
w Rzeszowie
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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.

Motto:
Święty Hubercie,
Patronie nasz miły,
Spraw by marzenia myśliwych
wszystkie się spełniły.
Aby wróciły dawne,
stare czasy,
kiedy zwierza były pełne
pola, knieje i lasy.
Gdy na niedźwiedzia
z oszczepem chodzono,
A zakończenie polowania,
miodem popijano.
Lecz gdyby jednak,
nie spełniło się marzenie,
Czuwaj nad myślistwem
i jego dalszym istnieniem.
Otaczaj swą opieką,
każdego myśliwego.
Chroń od niebezpieczeństw
i wszelkiego złego.
A kiedy ręka drżąca,
broni nie podniesie,
i gdy dusza nasza,
ku Panu się wzniesie,
Wtedy święty Hubercie
prowadź nas bezpiecznie,
W miejsce upragnione,
Gdzie poluje się wiecznie.

/M. Czech/

Grudniowe rozważania rozpoczy-
nam życzeniami dla całej braci my-
śliwskiej i naszych przyjaciół.

Zbliżają się Święta Bożego Naro-
dzenia i Nowy Rok 2011, zatem skła-
dam wszystkim naszym przyjaciołom 
„ale i wrogom” dużo radości, zdrowia, 
szczęścia i pomyślności, aby przeżyć 
ten okres bez swarów, zgrzytów, nie-
porozumień i niech ten „Znak Pokoju” 
przekazywany w czasie mszy świętych 
stanie się źródłem wspólnego pojed-
nania.

Szczególnie myśliwym i ich rodzi-
nom życzę by w każdym domu przy 
wigilijnym stole nie zabrakło wolnego 
miejsca, a łamanie się opłatkiem niech 
przypomni nam wspólnotę z Bogiem 
Wszechmogącym. Niech śpiew ko-

lęd na Pasterce udowodni nam, że kul-
tywujemy dzieło naszych przodków. 
Niech dni Nowego Roku 2011, w któ-
rych kończymy zbiorowe polowania 
będą wspaniałym podsumowaniem na-
szych osiągnięć na niwie łowieckiej.

Tu pragnę przypomnieć stare przy-
słowie, że zwierzęta w noc wigilijną 
mówią ludzkim głosem i niech sa-
motne przywiązane na łańcuchach (co 
jest niezgodne z prawem i etyką) bie-
siadują razem z nami. Koniec grudnia 
jest już prawie podsumowaniem osią-
gnięć łowieckich i my musimy zdawać 
sobie sprawę, że jest to często najtrud-
niejszy okres przetrwania zwierzyny, 
aby nie brakło jej karmy tak w pasie-
kach jak i brogach, w których zgroma-
dzona jest karma. Tu właśnie młodzież 
wraz z opiekunami ze Szkolnych Kół 
Ligi Ochrony Przyrody wraz z myśli-
wymi ma bardzo duże pole do działa-
nia. Efekty tej współpracy zostaną pod-
sumowane przy ocenie udziału w kon-
kursie „Pomóżmy zwierzynie prze-
trwać zimę”.

Jak już pisałem w poprzednim nu-
merze Dukli, że w dniu 24.10.2010 r. 
odbyło się szkolenie myśliwych /przy-
pomnienie obowiązków w czasie polo-
wania oraz nowymi przepisami/. Szko-
lenie to prowadził łowczy Koła kol. F. 
Romańczyk natomiast z referatem ca-
łości zagadnienia zapoznał myśliwych 
podłowczy Koła kol. Jan Grochowski, 
który bardzo szczegółowo przedstawił 
wszystkie zalecenia oraz zapoznał nas 
z nowościami.

7 listopada 2010 odbyła się uro-
czysta Msza Święta, która wzorem po-
przednich lat odbyła się na Pustelni 
Świętego Jana z Dukli. Zatem modli-
twą do drugiego naszego patrona roz-
poczęliśmy prawdziwy sezon łowiecki. 
Msza ta rozpoczęła również obchody 
65-lecia działalności naszego Koła Ło-
wieckiego „Rogacz” w Dukli. Odpra-
wił ją nasz kapelan o. Dobromił Godzik 
w asyście uczniów LO z Dukli, która 
wystąpiła z programem artystycznym.

W czasie mszy, w której uczestni-

czyły rodziny myśliwych, krótką hi-
storię Koła oraz modlitwy za zmar-
łych naszych kolegów, którzy odeszli 
do „krainy wiecznych łowów” w imie-
niu Zarządu przedstawił Senior i Hono-
rowy członek Koła w Dukli kol. Fryde-
ryk Krówka. W modlitwach tych wy-
mieniono wszystkich myśliwych, któ-
rzy odeszli do Pana i patrzą na nas tu 
modlących się z Okien Domu Naszego 
Pana.

17 listopada 2010 uczestniczy-
łem w posiedzeniu Zarządu Koła, któ-
remu przewodniczył kol. prezes Zdzi-
sław Dudzic, a udział wzięli kol. łow-
czy F. Romańczyk podłowczy kol. J. 
Grochowski, sekretarz kol. L. Krako-
wiecki, skarbnik kol. Zygarowicz oraz 
członek kom. rewizyjnej kol. T. Jakieła. 
Zebranie jak zwykle rozpoczęło powi-
taniem przybyłych, a protokół z ostat-
niego posiedzenia przedstawił kol. se-
kretarz Koła. Przedstawiono dane do-
tyczące zakupu karmy dla zwierzyny 
na sezon 2010/11. Zakupiono: 
1. Kukurydzy 4 tony, buraków 21 ton, 

sianokiszonki 10 bali i soli lizawko-
wej 4 tony. W razie konieczności i 
wystąpienia niedostatku żeru za-
kupi się i wyłoży więcej karmy w 
okresie zimy.

2. Tu przypomnę, że znaczną część 
karmy wyłożę w okresie zimowym 
koło LOP, które przystąpiły do kon-
kursu „Pomóżmy zwierzynie prze-
trwać zimę”. Jest to młodzież ze 
szkół Nr 2 w Dukli i Zespół Szkół 
w Tylawie.

3. Na posiedzeniu omówiono stan am-
bon myśliwskich oraz ich remontu.

4. Dużą część pracy w wykładaniu 
karmy spoczywa na gospodarzach 
łowisk /wspólnie z przydzielonymi 
myśliwymi/.

5. Myśliwi mogą prenumerować mie-
sięcznik „Łowiec Polski” wpłaca-
jąc 50% wartości. W poczet człon-
ków naszego Koła przyjęto kol. Se-
bastiana Trybusa.

6. Prezes proponuje, by na 65-lecie 
Koła ogłosić konkurs na „wspo-
mnienia myśliwskie” i powołać ko-
misję do oceny wspomnień a także 
wydać to opracowanie w formie 
książkowej.

7. Zlecono opracowanie proporczyka 
na 65-lecie Koła kol. F. Krówka i 
St. Lisowi.

Uśmiechnij się!

8. Omówiono jeszcze wiele spraw związanych z pracą Koła na naj-
bliższy okres. Przyjęto na staż łowiecki kol. Pawła Jaracza.

Na tym posiedzenie zakończono.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia 
składam wszystkim myśliwym i sympatykom Wszelkiej pomyśl-

ności i osiągnięć na niwie łowieckiej oraz pomyślności  
w Nowym Roku 2011.

Fryderyk Krówka 
Honorowy członek KŁ „Rogacz”  

w Dukli

Drukujemy także na prośbę Koła Łowieckiego „Rogacz” z Dukli 
list skierowany przez Zarząd Koła do władz o stanie wilka w łowi-
skach Koła:

Mirosław Karapyta
Wojewoda Podkarpacki
Mgr inż. Edward Balwierczak
Dyrektor RDLP w Krośnie
Zygmunt Cholewiński
Marszałek Województwa Podkarpackiego
Mgr inż. Tadeusz Łokaj
Nadleśniczy Nadleśnictwa Dukla
Janusz Kowalewski
Łowczy Okręgowy ZO PZŁ Krosno

Informuję, iż myśliwi Koła Łowieckiego „Rogacz” w Dukli pod-
czas polowania zbiorowego 20 listopada 2010 r. w obwodzie łowiec-
kim 186 pk, Leśnictwo Barwinek, spotkali się z niecodzienna sytuacją 
w zakresie liczebności populacji wilka.

W polowaniu wzięło udział osiemnastu myśliwych i sześciu naga-
niaczy. Po opolowaniu dwóch miotów w oddziałach 251 i 284, w któ-
rych nie pozyskano żadnej sztuki zwierzyny, prowadzący polowanie 
łowczy Jan Grochowski postanowił, że jako trzeci opolowany będzie 
miot w oddziale 274 tj. gęsty młodnik ciągnący się po prawej stronie 
drogi u podnóża góry Zimny Wierch.

Nagonka z niniejszego młodnika wypędziła na linię myśliwych wa-
tahę wilków o niespotykanej dotąd w historii naszego Koła liczebno-

ści. Wataha liczyła w sumie 24 wilki, z czego 19 
sztuk wyszło na stanowisko nr 3, na którym stał 
prezes Koła kol. Zdzisław Dudzic, natomiast 5 
sztuk przemknęło za linię stanowiska nr 2 obok 
byłego łowczego kol. Aleksandra Bilskiego.

Ta sytuacja to wyraźny przykład, jak liczebna 
stała się populacja wilka na Podkarpaciu, sytu-
acji, kiedy polowanie na ten gatunek dozwolone 
jest u naszych południowych sąsiadów Słowaków 
i na Ukrainie. Rozrastająca się ciagle populacja 
wilka obniża liczebność zwierzyny płowej w ło-
wiskach, czyni szkody wśród zwierząt gospodar-
skich i może stanowić zagrożenie dla człowieka.

  Za Zarząd
  Jan Grochowski
  Podłowczy Koła Łowieckiego
  „Rogacz” w Dukli

Coś z żydowskiego

Myśliwy jako agent ubezpieczeniowy, spotyka ko-
legę tez myśliwego i agenta,
- Przechrzciłem się – oznajmia koledze
- Jak mogłeś to zrobić?
- Porozmawiaj choć dziesięć minut z księdzem, 
który mnie przekonał, a zobaczysz, czy nie zrobisz 
tego samego.
- Dobrze, prowadź mnie do niego.
Myśliwy wprowadza kolegę do zakrystii, a sam 
czeka na ulicy.
Po jakimś czasie kolega wychodzi.
- No i jak? Pyta kolega?
- W porządku, ubezpieczyłem go.

* * *
Myśliwy, agent ubezpieczeniowy, przekonuje swo-
jego kolegę o korzyściach, jakie przynosi ubezpie-
czenie.
- Panie kolego, jeśli na przykład złamie pan rękę, 
dostaje pan tysiąc złotych, łamie pa nogę tysiąc 
pięćset, a jeśli ma pan szczęście i łamie pan obie 
ręce i nogi, to wtedy od razu jest pan bogaty!

* * *
W podróży – W przedziale pociągu pierwszej klasy 
podróżuje carski generał – myśliwy z psem i Żyd.
Generał raz po raz zwraca się do psa.
- Moszek leżeć!
- Moszek, siad!
- Moszek, wyjrzyj przez okno!
Pies wykonuje posłusznie rozkazy generała.
Generał zły, że współpasażer nie reaguje, pyta zja-
dliwie:
- Inteligentnego mam psa, co?
- Tak, bardzo – ożywił się Żyd – Pański pies jest tak 
mądry, że gdyby nie był Żydem, to mógłby zostać 
generałem.

Pani Maria Walczak ofiarowała Kołu na ręce Zdzisława Dudzica zdjęcie upolowa-
nego przez siebie aparatem fotograficznym, rogacza.
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