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Złota myśl:
„Bądźcie samoukami, nie czekajcie  

aż was nauczy życie”
    (Stanisław Jerzy Lec) Okładka: kbr 

Sceny z filmu: „Wrota Karpat” w dukielskim parku przypałacowym ciąg dalszy na str. 5

No właśnie,  
o czym to pisaliśmy?

Czas, według encyklopedii, ma kilka definicji. Jedna z 
nich, to „Chwila, dokładna data, punkt czasowy. Chwilę 
można zdefiniować na podstawie pojęcia równoczesności, 
jako cechę wspólną wszystkich i tylko tych zdarzeń, które 
są ze sobą równoczesne.” Jasne? Nie do końca. Można też 
wyraźniej: „Wielkość służąca do chronologicznego uszere-
gowania zdarzeń”. To już lepiej. Nasz czas, ten w którym 
uczestniczymy wszyscy, wyznacza zegar, wyznacza ka-
lendarz. Zdrowie i pamięć. A nam wszystkim czas ucieka 
coraz szybciej. Mamy coraz mniej czasu, aby wykonać to 
wszystko, co nam zadano. W domu, w szkole, w pracy. W 
sporcie. W rodzinie. W codzienności. W ten sposób odmie-
rzyliśmy rok,  który mija. Tych ponad trzysta sześćdziesiąt 
dni przeleciało jak krótka chwila. Dopiero co świętowaliśmy 
nowy rok i były sylwestrowe tańce i życzenia noworoczne, 
a tu już za chwilę powtórka tamtych dni. Z nadzieją, że one 
będą lepsza i odmienią naszą codzienność. Będą ryby na wi-
gilijnym stole, światła choinkowe, być może prezenty od 
Aniołka, co to ludowa władza zrobiła z niego starca w czer-
wonej czapie i z czerwonym nosem. A ja pójdę, jak każdego 
roku na mariacka pasterkę do Panny Marii w Rynku i za-
siądę całkiem z przodu ołtarza i będę się gapił na Stwoszowe 
dzieło. I nigdy do końca się nie napatrzę, tyle tam piękno-
ści. Raz i drugi spędzałem Boże Narodzenie w Ameryce,  
i choć w polskim domu, to jednak. daleko tam od tej praw-
dziwej bożonarodzeniowej polskości. Ryba nie taka, błotni-
sta i bez smaku, sprzedają ją skośnoocy, taki tam obyczaj. 
Wystawy na Manhattanie paradne już od pierwszych dni li-
stopada i cała ta świąteczna atmosfera jakby rozmyta. Bar-
dziej to wszystko przypomina halloween, niźli polskie Boże 
Narodzenie. Z sanną, z dzwonkami, z diabłami i kolędnikami 
z szopką. I z księżowską kolędą, która zapuka do naszych 
drzwi w styczniu i w lutym. A co mają powiedzieć o polskiej 
zimie te wszystkie zwierzaki z bieszczadzkich i beskidzkich 
lasów? Jak śniegi zasypią i wiatr zawieje ich zimowe ostoje? 
Te wszystkie tamtejsze żbiki i rysie (ten ostatni jest symbo-
lem bieszczadzkich lasów), jelenie, a nawet niedźwiedź bru-
natny? Chyba, że zaprzyjaźniony tamtejszy superleśniczy, 
Edward Marszałek, pan na bieszczadzkich włościach, przy-
chyli im więcej zimowego nieba. Edward, zrób to dla tych 
zwierzaków...Jaki był ten rok mijający? W domu i w zagro-
dzie, za biurkiem i w szkolnej ławce. Na plaży wakacyjnej 
i w wędrówce po świecie. Było. Ale nie minęło, bo pozo-
stały wspomnienia. I to jest ten kolejny czas nieutracony.. 
Każdy z nas ma taki właśnie swój czas nieutracony. Dla jed-
nego to będą alpejskie trasy narciarskie i kaniony rzeki Ko-
lorado. I wielkie fale pacyficzne w Santa Monica w Kali-
fornii. Dla innego wędrowanie po Czarnohorze; dla jesz-
cze innego matura i wyjazd z rodzinnego domu na studia 
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W hołdzie Patronom 
patriotom…

10 listopada 2011r. w Zespole Szkół Publicznych w Równem uro-
czyście obchodzono Święto Patronów Szkoły połączone z 93. rocznicą 
Święta Niepodległości.

W tym roku mija 9. rocznica nadania naszej szkole im. Marii i Mi-
chała Krukierków. Święto Patronów na stałe wpisało się w jej tradycję. 
Uroczystość rozpoczęła się na cmentarzu zapaleniem zniczy, złożeniem 
wiązanek kwiatów i krótką modlitwą przy pomniku Patronów i żołnie-
rzy AK. Następnie cała społeczność szkolna na czele z pocztem sztan-
darowym niesionym przez harcerzy udała się do kościoła parafialnego 
w Równem, gdzie ks. W. Kisiel i ks. W. Hajduk odprawili mszę św. 
w intencji Patronów. W wygłoszonej homilii przypomnieli bohaterską 
postawę pp. Krukierków, którzy poświęcili swe życie Ojczyźnie. Fakty 
z życia Patronów, przywołane wspomnienia członków ich rodziny, tra-
giczne wydarzenia z historii Polski uzmysłowiły zebranym, że praw-
dziwy patriotyzm wymaga poświęcenia się i zaangażowania. Dalsza 
część uroczystości miała miejsce w Domu Ludowym w Równem, gdzie 
obejrzeliśmy widowisko poświęcone wielkim ludziom-Marii i Micha-
łowi Krukierkom. Część artystyczną wykonali w mistrzowski sposób 
uczniowie przygotowani pod profesjonalną opieką nauczycieli: B.Bek,  
K. Patli, A. Kochan. Oryginalny scenariusz widowiska oddawał auten-
tyzm i tragizm ostatnich dni z życia Patronów, a przede wszystkim wzru-
szył zebranych. Z pasją odegrane role, nawiązujące do codziennego ży-
cia pp. Krukierków, ich postawy wobec uczniów i mieszkańców Rów-
nego sprawiały, ze wszyscy z zapartym tchem podziwiali prezentowana 
historię. Widowisko doskonale podkreśliło zasługi Patronów dla miesz-
kańców Równego w okresie ich 35-letniej misji, przede wszystkim: pa-
triotyzm, bezinteresowność i bezgraniczne poświęcenie się Ojczyźnie  
i ludziom. Widowisko wzbogaciły pieśni patriotyczne wykonane przez 
uczennice gimnazjum: „Marsz Pierwszej Brygady”, „Żeby Polska”. Au-
tentyczność widowiska nadawały stroje aktorów pochodzące z lat 30. 

oraz rekwizyty: stare szkolne ławki, balia, tara. 
Niezwykle wzruszające końcowa scena stano-
wiła hołd złożony Patronom, którzy nie szczę-
dzili zdrowia i sił w wypełnianiu życiowej misji. 
Czerwone serduszka z napisami wartości krze-
wionych przez Patronów zawieszone na drzewie 
symbolizowały zebranym, że to, co przed wielu 
laty zostało przekazane mieszkańcom Równego, 
dzisiaj owocuje, a naszą misją jest pielęgnowa-
nie tych idei, co wyrażają słowa ballady:

A ich miłość tak gorąca nie zaniknie ,trwa do 
końca 
I czuć będziesz po wsze czasy żar szlachetnych 
serc.

Imprezę wzbogaciła wystawa poświęcona 
Patronom i wybitnym mieszkańcom Równego 
przygotowana przez nauczycieli: A. Cyran,  
A. Kochan, G. Lijanę. Na zakończenie dyrek-
tor szkoły. Katarzyna Reczkowska – Buryła i ks. 
Wojciech Kisiel podziękowali młodym artystom 
za przejmujące widowisko. Radny Jan Marszał 
wyraził słowa uznania za wzruszające chwile, 
podkreślił zaangażowanie uczniów oraz nauczy-
cieli, którzy z pasją i poświęceniem krzewią 
miłość do „małej Ojczyzny” i patriotyzm. Mi-
łym akcentem było przygotowanie dla każdego 
ucznia „rożka obfitości” przez Radę Rodziców.

Edyta Szczurek  
nauczycielka ZSP w Równem
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dokończenie ze str. 3

do Wrocławia. A dla sympatyków mie-
sięcznika świętowanie dwudziestolecia 
„Dukli”, gazety stąd i dla tutejszych. 
Choć to prawda niepełna, bo wiadomo 
nam, że „Dukla” wysyłana jest przez 
rodziny w świat, wysyłana w Polskę. 
Jest w bibliotekach i czytelniach. „Du-
kla”, sam tytuł sugeruje, że rzecz o ru-
bieżach i tej nie wielkiej, ale znaczą-
cej cząstce naszego kraju. O czym pi-
sała „D” w mijającym roku? Proszę re-
daktorkę, aby mnie wspomogła pamię-
ciowo, bo zapamiętać całą dwunastkę 
prawie nie sposób. I dostaje maila.  
O czym w „Dukli” nie było! Pisała 
więc „D” o powstaniu ośrodka sportu 
i rekreacji, co ożywiło boiska i wszyst-
kie tutejsze obiekty; pisała o pomocy 
społecznej świadczonej dzięki projek-
tom unijnym; było o sukcesach sportu 
szkolnego, o odwiertach w Karpatach, 
w Dukli, w Równem, w Teodorówce, w 
Draganowej. Nie było mnie na uroczy-
stościach rocznicowych w Dukli, ale 
pochwalę się, że otrzymałem tam oko-
licznościową statuetkę i stosowny dy-
plom. Było nie było, jestem na tych ła-
mach już chyba trzeci rok, a że nie za-
wsze poruszam sprawy lokalne, to mu-
szą mi czytelnicy wybaczyć. Wydaje 
mi się, że gazeta tego typu, prawda że 
regionalna, powinna jednak poruszać 
szersze tematy, wykraczające poza 
własne opłotki. A „Dukla” świętowała 
swoje dwudziestolecie. Aha, na nie-
dawnej lekcji patriotycznego śpiewa-
nia na krakowskim Rynku z okazji 11 
Listopada, padło ze sceny pytanie: czy 
jest ktoś z Dukli? Zapanowała cisza. 
Nikt nie przyjedzie na kolejne śpie-
wanie - niedługo kolędy, a potem już  
z okazji Trzeciego Maja?

Zbigniew Ringer
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Parking przy obiektach 
sportowych

Zakończono realizację parkingu przy stadionie w Dukli. Był to kolejny etap 
ważnej dla Gminy inwestycji związanej z budową kompleksu sportowego w 
Dukli. Wykonawcą zadania była firma RYMTAR z Rymanowa. Prace trwały od lip-
ca do listopada 2011r. Zakres robót obejmował między innymi wykonanie odcin-
ka kanalizacji deszczowej średnicy 500 mm, parkingu z kostki betonowej o po-
wierzchni 2898 m2 oraz 213 mb. ogrodzenia. Wartość zadania wyniosła 589 170 
zł. Dzięki realizacji tej inwestycji mieszkańcy gminy i wszystkie osoby korzy-
stające z nowowybudowanych obiektów sportowych mają zapewniony wygod-
ny dostęp do nich. 

Piotr Świder

Podkarpacka Agencja 
Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 18, 38-200 Jasło

Zapraszamy mieszkańców gminy do wzięcia udziału w projekcie „Certyfikowane 
kwalifikacje nową szansą” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój 
pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie roz-
woju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
Projekt skierowany jest do pracujących osób dorosłych, w szczególności o 
niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zamieszkujących na terenie 
województwa podkarpackiego w powiatach: brzozowskim, jasielskim, kro-
śnieńskim, m. Krosno, sanockim i leskim, które z własnej inicjatywy są zain-
teresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji 
zawodowych, poza godzinami pracy.

Obecnie trwa nabór na szkolenia zawodowe:
• Spawanie MAG 135 II stopień
• Spawanie TIG 141 II stopień
• Koparka jednonaczyniowa dla osób posiadających książeczkę Operatora ko-

parko-ładowarki
• Świadectwo na przewóz rzeczy wstępne wg. nowych zasad dla osób przed 

21 rokiem życia
• Świadectwo na przewóz osób wstępne wg. nowych zasad dla osób po 23 roku 

życia
• Kurs makijażu i wizażu z egzaminem czeladniczym
• Kurs stylizacja paznokci z egzaminem czeladniczym
• Kurs fryzjerski z egzaminem czeladniczym

Wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów do-
jazdu i bezpłatne badania lekarskie.
Koszt udziału w szkoleniu dla Uczestnika: 
10% wartości danego szkolenia.

Szczegółowe informacje:
Biuro Projektu w Krośnie przy ul. Wojska 
Polskiego 32 a 
(naprzeciw Szkoły Podstawowej nr 14)
tel.: 13 493 79 87
oraz na stronie internetowej www.ckz.
pakd.pl
„Certyfikowane kwalifikacje nową szansą” 
Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego,

red

Enduro me
23 listopada br. odbyła sie premiera 

internetowa filmu „Enduro me” prezen-
tującego atrakcyjne tereny do uprawia-
nia kolarstwa górskiego. Pokazane zo-
stały tereny Beskidu Niskiego (gmina 
Dukla: Góra Cergowa i Grodzisko w 
Wietrznie), Wyspowego, Żywieckiego 
i Masyw Śnieżnika. Po umieszczeniu 
filmu na serwisach Vimeo oraz Face-
Book już pierwszego dnia odnotowano 
5000 wejść. Natomiast na portalu pink-
bike.com już pierwszego dnia zanoto-
wano 17 000 wejść. Tydzień wcześniej 
w Krakowie w klubie Stara Kotłow-
nia odbyła się prapremiera filmu. Ilość 
uczestników przerosła oczekiwania 
producentów. Gratulujemy producen-
towi Tomaszowi Dębcowi. Gmina Du-
kla wsparła finansowo produkcję filmu. 
Zapraszamy do obejrzenia w aktualno-
ściach gminy Dukla.

kbr

Pieniądze do wzięcia
1. Program Wspierania Aktywności Lokalnej „Razem Możemy Więcej” 

Rusza kolejna już 7. edycja konkursu wniosków w ramach Programu Wspierania 
Aktywności Lokalnej „Razem Możemy Więcej”, którego organizatorem jest Europejski 
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. O dotacje na realizację lokalnych inicjatyw społeczno - 
kulturalnych mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty kolegialne działają-
ce na terenach wiejskich. Wnioski można składać do 5 stycznia 2012 r. 
Dla kogo dotacje:
•	 W ramach projektu „Razem Możemy Więcej” o wsparcie finansowe mogą ubiegać się 

organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną 
formę prawną, jak i podmioty kolegialne (np. rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich 
i inne), mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenach wiejskich (wsie 
i miasta do 5 tys. mieszkańców). 

•	 Maksymalna wysokość grantu nie może przekroczyć kwoty 7,5 tys. zł. W przypadku 
realizacji projektu przy udziale dodatkowych, zewnętrznych środków finansowych 
(dofinansowanie partnera, środki funduszu sołeckiego, dotacja gminy, itp.), wiel-
kość grantu może być podwyższona o 50%, jednak nie więcej, niż do kwoty 10 tys. zł. 
Natomiast w przypadku, gdy projekt swym zasięgiem obejmuje obszar kilku gmin/
sołectw i jest wspólnie realizowany przy udziale podmiotów z tych gmin/sołectw na 
mocy stosownego porozumienia (tzw. projekt sieciowy), w takim przypadku wielkość 
dofinansowania projektu będzie stanowiła sumę grantów uzyskanych przez wszyst-
kie współpracujące podmioty, z zastrzeżeniem, że nie może ona przekroczyć kwo-
ty 30 tys. zł

•	 Wnioskowany grant nie może finansować całości kosztów przedsięwzięcia, a jedynie 
stanowić uzupełnienie udziału własnego wnioskodawcy, środków lub nakładów innych 
partnerów uczestniczących w realizacji projektu. Beneficjenci programu zostaną wy-
łonieni w drodze konkursu wniosków, a o dacie zakwalifikowania wniosku będzie de-
cydowała data stempla pocztowego. 

Obszary wsparcia 
Dofinansowanie mogą uzyskać wnioskodawcy, realizujący projekty w następujących dzie-
dzinach: 
•	 szeroko pojęta działalność kulturalno - oświatowa, obejmująca: 

o kultywowanie oraz rozwój dziedzictwa kulturalno – historycznego regionu, w tym 
zwłaszcza w zakresie zachowania obrzędów, tradycji, ginących zawodów, itp. 
oraz troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej, 

o wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich 
czasu wolnego poprzez udział w zajęciach edukacyjnych/kulturalnych,

o wspieranie i rozwijanie różnych form edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
wraz z niezbędną infrastrukturą edukacyjną, 

o przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu osób dorosłych.
•	 szeroko rozumiana działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym 

zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej, profi-
laktyki zdrowotnej, a także działań na rzecz rehabilitacji oraz opieki nad osobami 
niepełnosprawnymi.

•	 inicjatywy społeczne na rzecz budowy małej infrastruktury drogowej (ścieżki rowe-
rowe, chodniki, wiaty) służące m.in. poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. 

W ramach programu mogą być finansowane wydatki związane m.in. z:
•	 zakupem i/lub wykonaniem strojów, instrumentów muzycznych lub innych elemen-

tów związanych z realizacją projektów, 
•	 przystosowaniem obiektów do prowadzenia działalności wynikającej z realizowa-

nych projektów (np. drobne remonty), włącznie z zakupem wyposażenia w zakresie 
wynikającym bezpośrednio z projektu, 

•	 tworzeniem (budowa, adaptacja, remonty) obiektów tzw. przestrzeni publicznej 
(np. mini - amfiteatry, wiejskie place spotkań, itp.) na potrzeby działalności kultu-
ralno – oświatowej,

•	 wytyczeniem i oznakowaniem tras/ścieżek dydaktycznych/edukacyjnych związa-
nych z dziedzictwem historycznym i przyrodniczym regionu (np. tablice informacyj-
ne, miejsca postoju i odpoczynku, itp.) 

Regulamin programu, zasady kwalifikacji oraz formularz wniosku są dostępne na stronie 
www.efrwp.pl w zakładce Dotacje. 
Program jest zarządzany i realizowany bezpośrednio przez EFRWP.

2. Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wnio-
sków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „Małych Projektów”, tj. 
operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 

3, ale przyczyniają się do osiągnięcia ce-
lów tej osi za pośrednictwem LOKALNEJ 
GRUPY DZIAŁANIA „KRAINA NAFTY” działa-
jącej na terenie gmin: Chorkówka, Dukla, 
Iwonicz – Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Miejsce 
Piastowe.

Termin składania wniosków: od 14  
listopada 2011 r. do 12 grudnia 2011 r.

Więcej informacji i wnioski do pobrania na 
www.kraina-nafty.pl 

kbr

Parking przy ul. Armii Krajowej

http://www.efrwp.pl
http://www.kraina-nafty.pl


6   Dukla.pl  12/2011 Dukla.pl  12/2011   7

Wystawa węgierska  
w dukielskim muzeum

W Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli 10 listopada br. odbyło się otwar-
cie wystawy węgierskiej, z udziałem gości z Węgier i Ukrainy, zainicjowane 
przez Starostwo Powiatowe w Krośnie w ramach obchodów 93. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Wystawę tworzą wybrane dzieła sztuki po-
chodzące z Galerii w XVII Dzielnicy Budapesztu.

Śpiewali na Ukrainie
III Międzynarodowy Festiwal Polskiej Piosenki Szkolnej 
w Samborze na Ukrainie

Na zaproszenie p. Krystyny Husarz dyrektorki Polskiej Niedzielnej Szkoły 
im. Jana Pawła II w Samborze chór szkolny ZSP w Łękach Dukielskich, wraz z  
p. dyrektor Krystyną Delimatą oraz nauczycielami, udał się na III Międzynaro-
dowy Festiwal Piosenki Szkolnej pn. „ROZKOŁYSZ PIEŚNIĄ ŚWIAT”. Fe-
stiwal ma formę przeglądu dorobku artystycznego polskich mniejszości naro-
dowych na zachodniej Ukraini i odbyył się 23 października br.. Wystąpiły ze-
społy: „Roztoczanki” z Jaworowa, „Dzwoneczki” ze Strzelczysk, „Odrodzenie” 
z Drohobycza, „Senkapio” ze Stryja, „Jaskółki” z Borysławia, „Lilia” z Sądowej 
Wiszni oraz gospodarze, zespół „Fujareczka” oraz chór „Sursum Corda” z Sam-
bora. Wystąpiło również 9 solistek.

Jako goście specjalni wystąpił chór szkolny „MUSICA” z ZSP w Łękach Du-
kielskich oraz solistka Joanna Buryła. Występy naszych chórzystów przypadły 
do serc najwybredniejszym nawet gustom oraz znawcom muzyki. Długie owacje 
były wyrazem uznania dla dorobku naszych młodych śpiewaków i pracy p. An-
drzeja Aszlara, opiekuna, nauczyciela i dyrygenta. Oprócz dyplomów i okolicz-
nościowych pucharów otrzymali także nagrodę publiczności, przyznawaną przez 
niezależne jury – medal pamiątkowy.

Nagrody i dyplomy wręczał konsul Konsulatu Generalnego RP we Lwowie 
p. Marian Orlikowski. Konsul powiedział wiele ciepłych słów o naszym zespole, 

Przedszkole Gminne w Dukli
składa serdeczne podziękowania

dla 

pracowników KROFAM Sp. z o.o.
zakład w Dukli

za ofiarowaną pomoc, zaangażowanie i życzliwość.

WYRAŻAMY GŁĘBOKĄ WDZIECZNOŚĆ

Galeria mieści się w willi z 1895 roku, w której mieszkała w latach 1927-1944 
znana pisarka Renée Erdős, stąd też Galeria nazwana jest jej imieniem. Placówka 
ta nie tylko zajmuje się organizowaniem wystaw artystycznych twórców XVII 
Dzielnicy Budapesztu i innych węgierskich artystów-plastyków, ale posiada rów-
nież cztery wystawy stałe. Najważniejsza z nich pokazuje historię kształtowania 
się XVII Dzielnicy Budapesztu od czasów dynastii Arpadów, pozostałe to etno-
graficzna, przyrodnicza przedstawiona w kontekście terenów bagiennych będą-
cych pod ochroną oraz pokój Renée Erdős, w którym nawiązano do życia i twór-
czości literatki.

W gestii Galerii znajduje się także zabytkowy budynek byłej rzeźni, w któ-
rym eksponowana jest rzeźba uznanego twórcy Ferenca Laborcz’a (1908-1971).

Tytułem wprowadzenia do dukiel-
skiej wystawy przedstawiona została 
XVII Dzielnica Budapesztu w technice 
emalii, zaś w formie graficznej Galeria. 
Poruszono również wątek polski doty-
czący polskich uchodźców internowa-
nych we wrześniu 1939 r. w R?koscsa-
bie (miejscowości wchodzącej w skład 
XVII Dzielnicy Budapesztu), który 
występuje w części historycznej Ga-
lerii.

W osobnej sali zaprezentowane zo-
stały różnorodne tematycznie prace ma-
larskie, grafika, gobeliny oraz rzeźba 
twórców XVII Dzielnicy Budapesztu 
działających w XX wieku i współcze-
śnie. Prace zgrupowane są w obrębie 
poszczególnych technik plastycznych. 
Najliczniejszą grupę tworzą dzieła ma-
larskie, w jej skład wchodzą obrazy 
olejne, akwarele, pastele, gwasz. Cie-
kawą grupę tworzą także prace wyko-
nane techniką mieszaną. Osobne miej-
sce zajęła grafika. W zakresie rzeźby 
wzbudzają zachwyt prace wykonane z 
brązu, ceramiki i porcelany. W gablo-
cie zaś wyeksponowano pamiątkowe 
brązowe medaliony i plakiety.

Wszystkie dzieła zgromadzone na 
wystawie dają nam przekrój działalno-
ści artystycznej twórców XVII Dziel-
nicy Budapesztu, co również podkre-
ślał w swoim wystąpieniu Dyrektor 
Galerii Pan Ferenc Adam.

Wystawa czynna będzie do 20 grud-
nia br. Serdecznie zapraszamy.

Aleksandra Żółkoś

Życzenia dla pracowników Gminy Dukla

Choinek ekologicznych
Aniołków ślicznych,
Szopek wspaniałych

Dużo miłości i zdrowia
 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

i na Nowy 2012 rok
 od uczniów i opiekunki Koła Ekologicznego 

przy LO Dukla

* * *

Radosnych, rodzinnych, pachnących choinką
Świąt Bożego Narodzenia

Czytelniczkom i Czytelnikom Dukli.pl
życzy

Redakcja

Mieszkańcom Gminy Dukla
Radosnych, rodzinnych, pełnych szczęścia, 

spokoju i nadziei 
Świąt Bożego Narodzenia 

życzą

Andrzej Dziedzic
Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Dukli

Marek Górak
Burmistrz Gminy 

Dukla

ale także i o wszystkich wykonawcach, 
dla których niejednokrotnie zaśpiewa-
nie piosenki po polsku jest wyzwaniem 
i ogromnym przeżyciem. Polacy na 
Ukrainie wiedzą doskonale, co to zna-
czy Polska, język polski, Ojczyzna. My 
chyba tak tego nie doceniamy….

Wyjątkowo dostojnie zabrzmiały na 
rozpoczęcie i zakończenie Festiwalu 
takie pieśni jak: „Kraj rodzinny matki 
mej”, czy „Polskie kwiaty” wykonane 
wspólnie przez wszystkie chóry i so-
listów pod czułą dyrygencką ręką nie-
zmordowanej krzewicielki polskości 
na Ukrainie p. Krystyny Husarz. Festi-
wal zaszczycili swoją obecnością: wła-
dze Sambora, organizacji polonijnych 
zachodniej Ukrainy oraz regionalne 
media. Podczas uroczystej kolacji dy-
rektorka naszego ZSP p. Krystyna De-
limata przekazała dary dla polskiej 
szkoły w Samborze: książki, zeszyty, 
przybory szkolne oraz inne materiały 
dydaktyczne.

 Była to niezwykła przygoda dla na-
szych uczniów. Doznali wielu przeżyć 
artystycznych, nawiązali sporo znajo-
mości, zobaczyli inny kraj, inną kul-
turę, inne zachowania i obyczaje. Dla 
naszych chórzystów – po wspaniałym 
występie – Ukraina stoi otworem. Jed-
nak takie wyjazdy to także niemałe 
koszty, więc każdy sponsor będzie „na 
wagę złota”.

Z pozdrowieniem

Henryk Kyc
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W Naszych Sercach 
Niezapominajki 
Kwitną Cały Rok

Niech ten skromny, piękny, niebieski kwiatek będzie za-
wsze symbolem pamięci o tych których już nie ma. Ucznio-
wie Koła ekologicznego przy LO Dukla już od dziewięciu 
lat w ramach Polskiej Niezapominajki składają własnoręcz-
nie wykonane wiązanki w miejscach pamięci przed dniem 
Wszystkich Świętych. 26 listopada br. uczniowie z koła eko-
logów i przedstawiciele Samorządu szkolnego ZS nr 2 wraz 
z opiekunkami odwiedzili nekropolie dukielskie i złożyli 
niezapominajki na grobach: żołnierzy z pierwszej i drugiej 
wojny światowej, nauczycieli i uczniów, pod pomnikami bł. 
Jana Pawła II, świętego Jana z Dukli i Krzyżem pojedna-
nia. Na żydowskich Cmentarzach kładli na macewach ka-
myczki z namalowanymi niezapominajkami. W ten sposób 
Żydzi symbolicznie włączają siebie w ciąg pokoleń, odda-
jąc hołd minionym.

Maria Walczak i Marta Drobiniak

SREBRNIKOWA 
GÓRA 

Były to kolejne zajęcia terenowe z biologii dla ucz. LO 
Dukla, ukazujące zmiany fenologiczne w Rezerwacie Ty-
siąclecia na górze Cergowej jesienią. W tym roku u nas je-
sień jest wyjątkowo słoneczna i sucha. Górskie potoczki bę-
dące poidełkami dla zwierząt wysychają, ale i źródełko przy 
Złotej Studzience ledwo cieknie. W jaskiniach i dziuplach 
grubych drzew hibernują nietoperze.

Na krzewach Kłokoczki południowej zwisają dekora-
cyjne torebki z nasionami, które stanowią paciorki prawdzi-
wych bernardyńskich różańców. Złota Studzienka jest fak-
tycznie złota od liści, a góra Cergowa bajecznie srebrzysta 
od owoców Miesiącznicy trwałej czyli tzw. judaszowych 
srebrników.

Maria Walczak i Beata Zajdel

Jesienna Cergowa 
Jesienna Cergowa
Srebrnikami wita
Przy Złotej Studzience
Dumny jawor pyta
Dokąd podążacie pielgrzymi wytrwali
Hołd oddać Janowi który przed wiekami
Obrał domem to miejsce aby kontemplować
I w tak pięknej naturze Boga umiłować
To jest miejsce święte
Piękne i kochane
Miłością przyrody z Duklanem związane

Maria Walczak

MEdiT’11 w 
Helsinkach

W ostatnim tygo-
dniu października od 
26-30, w stolicy Fin-
landii- Helsinkach 
odbyła się konwen-
cja MEdiT’11, w któ-
rej wzięło udział 30 
młodych ludzi z 19 
krajów, z 14 różnych 
organizacji. Wśród 
nich znalazła się 
również Agnieszka 
Adamska ze Sto-
warzyszenia Miło-
śników Równego 
„Równianie”.

Do udziału w 
konwencji zgłosiło 
się ponad 250 dzia-
łających osób. W 
wyniku selekcji wy-
typowano 30-osobową grupę, do której wybrano dwie osoby z Polski. 
Kraje z jakich pochodzili pozostali uczestnicy to: Estonia, Grecja, Ro-
sja, Hiszpania, Francja, Niemcy, Włochy, Finlandia, Słowacja, Holan-
dia, Chorwacja, Rumunia, Litwa i Serbia.

Celem konwencji była dyskusja, wymiana doświadczeń oraz próba 
sformułowania pomysłów na przyszłość na temat wykorzystania me-
diów w dialogu młodzieży i roli mediów w edukacji nieformalnej. ME-
diT’11 miał również na celu zebrać i upowszechnić wiedzę oraz naj-
lepsze praktyki w tej dziedzinie. Konwencja miała otwartą formę, tzn. 
każda z osób była zarówno uczniem, jak i nauczycielem, dzielącym 
się swoimi doświadczeniami. W ramach ‘targów warsztatów’ uczest-
nicy mogli prowadzić własne warsztaty lub tworzyć je w grupach. Ze-
brano 28 propozycji, z których wyselekcjonowano (ze względów cza-
sowych) 17, dotyczących m.in.: animacji poklatkowej; podstaw edycji 
video; ‘malowania światłem’; tańca; sposobów zarządzania zespołem; 
programów graficznych; sztuki zadawania pytań czy użycia mediów 
społecznościowych w działalności organizacji pozarządowych. W ra-
mach prowadzonych zajęć zaprezentowałam rodzaje, sposób organiza-
cji i funkcjonowania lokalnych organizacji pozarządowych na terenie 
gminy Dukla. Szczególny nacisk położyłam na wyjątkowość tych orga-
nizacji w kultywowaniu lokalnych tradycji i zwyczajów.

Wśród dodatkowych atrakcji konwencji znalazły się również wy-
kłady na temat dziennikarstwa oraz historii graffiti w Finlandii. Uczest-
nicy, podzieleni na grupy mieli możliwość stworzenia własnego graf-
fiti. Konwencja odbyła się w Happi Youth Media Center w Helsinkach, 
które stanowi doskonałe zaplecze do pracy z wszelkiego rodzaju no-
śnikami (internet, video, audio).

red

Pod pomnikiem bł. Jana Pawła II.

Uczestnicy zajęć z biologii na G. Cergowej.

W grudniowym numerze drukujemy wiersz Kata-
rzyny Bożętki z Dukli „Wiersz o św. Janie”, który 
zajął 2. miejsce w kategorii regionalnej dorośli

Wiersz o św. Janie z Dukli 
Święty Janie na pewno jesteś taki jak mówią, 
jak czuję i widzę...
Mówią wszyscy dookoła o świętości i dobroci Twej.
Nad łowiskiem Jasiek opowiadał
o pewnej wiośnie kiedy to poczuł Twoją obecność...
Dawaj mi zawsze znak świętości swej!
Tak jak wtedy gdy spróbowałam poczuć ją –
usiadłam nad łowiskiem
wpatrzona w zachód słońca... 
Ujrzałam Uwierzyłam Zrozumiałam
Że jesteś tak Prawdziwy tak Święty Jan z Dukli...
Z mej Dukli...
Z naszej Dukli...
Janie pociecho dla poszukujących! 

OBCZYZNA 
„POLSZCZYZNA”
Mądrze gada, czy też  plecie,
ma swój język Polak przecie!
Tośmy już Rejowi dłużni,
że od gęsi nas odróżnił.
Rzeczypospolitej siła
w jej języku również tkwiła...
Dziś kruszeje ta potęga,
dziś z angielska Polak gęga...
Pierwszy przykład  tezy  tej:
zamiast   dobrze  jest okej!
Dalej iść śladami tymi,
to nie twarz dziś masz a imidż...
Co jest w stanie nas roztkliwić ?
Nie życiorys czyjś, lecz siwi !
Gdzie byś chciał być w życiu, chłopie?
Nie na czubku, lecz na topie ...
Tak Polaku gadaj wszędy!
Będziesz modny... znaczy trendy
i w tym trendzie ciągle trwaj,
nie mów żegnam, mów „baj-baj”!
Gdy ci nietakt wyjdzie spory,
nie przepraszaj! Powiedz: Sory!
A gdy elit chcesz być bliżej,
to nie „Jezu” mów, lecz Dżizes ...
Kiedy szczęścia zrąb ulepisz,
powiedz wszystkim, żeś jest hepi!
A co ciągnie cię na ksiuty?
Nie uroda ich, lecz bjuty !
Dobry Boże, trap się trap...
Dziś nie knajpa już, lecz pab!
No, przykładów dosyć, zatem
trzeba skończyć postulatem,
bo gdy język rani uszy,
to jest o co kopie kruszyć!
więc współcześni poloniści
walczcie o to, niech się ziści:
Żeby wbrew tendencjom modnym
polski znów był siebie godny!
Pazurami !  Wet za wet !
Bo do d... będzie wnet...

Post Scriptum:
Angielskiemu  nie  ubędzie
kiedy Polski Polskim będzie...
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i n f o r m u j e
Uczyli się rękodzieła  
w Ośrodku Kultury  
w Dukli

Od 24 października do 8 listopada 2011r. w Ośrodku Kultury w Du-
kli odbywały się warsztaty rękodzielnicze. Organizatorami byli Lokalna 
Grupa Działania „Kraina Nafty” i Ośrodek Kultury w Dukli. 

roda i my. Poznaliśmy tajniki korzysta-
nia z lamp błyskowych, umiejętnego 
wyłapywania światła i fotografii osób 
i przedmiotów w ruchu. Po powrocie z 
terenu omówiliśmy nasze prace, które 
zostały umieszczone na stronie inter-
netowej. Okazało się, że fotograf tak 
jak malarz ma bardzo dużo możliwo-
ści używania barw i technik do utrwa-
lania rzeczywistości, a sama fotografia, 
nie ustępuje w niczym - innym dziedzi-
nom sztuk pięknych. 

7 listopada odbyły się warsztaty, 
które wspólnie z grupą LGD przygoto-
waliśmy dla naszej społeczności lokal-
nej a mianowicie warsztaty z koronkar-
stwa, haftu i wyrobów z bibuły, które 
poprowadziła pani Stanisława Kłap z 
Cergowej. Pani Stanisława pokazała 
jakie możliwości dają w/w techniki na 
przykładzie własnych prac. Przepięk-
nie wyszydełkowane kwiaty, wyhafto-
wane obrazy czy prace, które stworzyła 
z bibuły. Część osób uczyła się wyszy-
wać krzyżykami na kanwie muliną, 
część uczyła się misternej sztuki ko-
ronkarskiej – czyli w ruch poszły nici 
i szydełka, a ostatnia grupa zajęła się 
sztuką tworzenia papierowych arcy-
dzieł z bibuły i krepiny. Wszystkie te 
techniki wymagają zręczności, cierpli-
wości i wytrwałości. Z bibuły powstały 
piękne bzy i róże, z koronek bańki a z 
haftu krzyżykowego różnego rodzaju 
małe obrazki. 

8 listopada odbyły się ostatnie 
warsztaty rękodzielnicze wyrobów  
z siana i drewna, które poprowadziła 
pani Dorota Gniady z Lubatowej. Mali 
rękodzielnicy, ze świetlicy ZS nr 2, 
którzy towarzyszyli nam od pierw-
szych warsztatów uczyli sie wyrabiać 
z drewna, siana i różnego rodzaju do-
datków ozdoby. Powstały w ten spo-
sób piękne flakony oplecione sznur-
kiem, stroiki świąteczne, ozdobne kule 
z siana, czy wianki ozdobne na drzwi.

Szczególne podziękowania należą 
sie pani Leokadii Chudobie jak i pani 
Marii Fornal, która zmobilizowana ar-
tystycznie silną, grupą dzieci i mło-
dzieży uczestniczyła we wszystkich 
warsztatach zorganizowanych przez 
LGD i Ośrodek Kultury a w Dukli. 

Norbert Uliasz

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastyki 
Dzieci i Młodzieży

„MOJE BOŻE NARODZENIE”
1. Organizator konkursu:
- Starostwo Powiatowe w Krośnie
- Urząd Miasta i Gminy w Jedliczu
- GOK w Jedliczu
- organizatorem etapu gminnego jest Ośrodek Kultury  

w Dukli
2. Cel konkursu i temat:

Jest poszukiwanie młodych talentów z terenu powiatu 
krośnieńskiego oraz rozbudzanie poczucia piękna i przygo-
towanie do odbioru sztuki.

Temat „Moje Boże Narodzenie” jest bardzo szeroki, po-
zwalający dzieciom i młodzieży wyzwolić inwencję twórczą.
3. Warunki uczestnictwa:

W konkursie mogą brać udział dzieci – uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjów oraz uczestnicy zajęć pozasz-
kolnych w wieku od 7 do 15 lat.

Format prac nie powinien przekraczać 50 x70 cm.
Technika: dowolna- malarstwo, rysunek, grafika na pa-

pierze, których nie należy oprawiać i zaopatrzać w passe 
partout. Prace przestrzenne będą wykluczone z konkursu.

Każda praca powinna być opisana czytelnie na odwrocie:
- imię i nazwisko ucznia, wiek,
- adres i nazwa szkoły (placówki),
- imię i nazwisko nauczyciela/ prowadzącego,
- nazwa gminy.

4. Sprawy organizacyjne:
Prace należy składać w siedzibie Ośrodka Kultury w Du-

kli, ul. Kościuszki 4 do dnia 9 grudnia 2011r.
Podsumowanie konkursu odbędzie się 5 stycznia 2012r. o 

godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu, gdzie 
zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia. O wynikach kon-
kursu powiadomimy laureatów telefonicznie.

Regulamin V Gminnego 
Konkursu Kolęd  

i Pastorałek Dukla 2011
1. Termin i miejsce:

16 grudnia 2011, sala kina „Promień”, godz. 10.00

2. Cel konkursu: 
Podtrzymywanie i popularyzacja bogatych tradycji na-

rodowych oraz zachowanie od zapomnienia starych kolęd 
i pastorałek.

3. Warunki uczestnictwa: 
Każdy z uczestników zobowiązany jest do wykonania z 

dowolnym akompaniamentem jednej kolędy lub pastorałki.

4. Kryteria oceny: 
Komisja artystyczna powołana przez organizatora oce-

niać będzie autentyczność utworów, poziom wykonania, do-
bór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny prezentacji.

5. Kategorie: 
a) soliści
KAT. I - do klasy “O” włącznie
KAT. II - Kl. I, II, III,
KAT. III - Kl. IV, V, VI
KAT. IV - GIMNAZJUM
KAT. V - Dorośli

b) zespoły (więcej niż 2 osoby)
KAT. II - Kl. I, II, III,
KAT. III - Kl. IV, V, VI 
KAT. IV – GIMNAZJUM
KAT. V - Dorośli

Kategoria zespół powstanie w odrębnych kategoriach 
wiekowych

w przypadku gdy zgłoszeń będzie więcej niż 4 , w po-
szczególnych 

grupach wiekowych. W innym przypadku będzie jedna 
kategoria

zespół bez względu na wiek uczestników.

6. Wypełnione karty zgłoszenia należy przesłać na adres or-
ganizatora lub zgłosić telefonicznie (tel.13 43 30 025) do 
dnia 13 grudnia r.. do godz.15.00

Ośrodek Kultury w Dukli
ul. Kościuszki 4
38-450 Dukla

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regula-
minie. 

8. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe.

Warsztaty tkackie prowadzone 
były przez Zofię Kędzierską. Uczest-
nicy wykonywali koszyk z kwiatami 
z wełny, sizalu, rafii, sznurków itp. Na 
,,ramie” z grubego drutu oplecionego 
ściśle wełną uczestnicy samodzielnie 
nakładali osnowę z lnianej dratwy by 
później przy użyciu w/w materiałów 
przetykać przede wszystkim ściegiem 
płótna wypełnienie koszyka. Uczest-
nicy warsztatów - uczniowie Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Dukli 
prześcigiwali się w wykonywaniu róż-
norodnych kwiatów, kokardek czy in-
nych elementów do dekoracji koszyka. 
Przy tym bawili się świetnie i już dziś 
zapraszamy na kolejne warsztaty jak 
również na wystawę prac. 

Uczestnicy warsztatów dziękują 
Lokalnej Grupie Działania „Kraina 
Nafty”, jak również Pani Zofii Kędzier-
skiej za kilka bardzo miło spędzonych 
godzin i atmosferę w jakiej przyszło 
nam pracować. 

25 października odbyły się warsz-
taty z techniki carving, czyli sztuki 
rzeźbienia i tworzenia dekoracji w wa-
rzywach i owocach. W zajęciach wzięło 
udział kilkanaście osób, a większość to 
były dzieci z kółka plastycznego z ZS 
nr2 w Dukli. Warsztaty poprowadziła 
pani Elżbieta Koperstyńska z Jaślisk, 
która zajmuje się carvingiem od kilku 
lat. Dzieci rzeźbiły w warzywach: mar-
chewce, kalarepie, rzodkiewce czy me-
lonie. W miłej atmosferze spędziły 

czas poznając tajniki i sztukę fantazyj-
nego i dekoracyjnego rzeźbienia w wa-
rzywach. Podczas zajęć powstało wiele 
pięknych rzeźb tj. kwiaty z melona, 
kalarepy, bukiety z kwiatków zrobio-
nych z pietruszki i marchewki, szyszki 
z marchewki ozdobne liściem z pora 
czy lilie z rzodkiewek. Uczyli sie także 
ozdabiania potraw, co sprawi, że nasze 
przyjęcia staną się bardziej atrakcyjne 
i estetyczne. Rzeźby z warzyw i owo-
ców sprawią, że stoły nabiorą niepo-
wtarzalnego charakteru i smaku, staną 
sie ciekawe i nietypowe. 

Warsztaty fotograficzne odbyły się 
26 października Prowadzący pan Wal-
demar Czado z Rymanowa objaśniał  
i pokazywał na przykładach czego uni-
kać w fotografii, dawał cenne wska-
zówki co zrobić, aby zdjęcie było do-
bre. Zapoznano się również z prawem 
autorskim i jak można zarabiać na zdję-
ciach. Podczas warsztatów omawiane 
były także zagadnienia: oświetlenia, 
ekspozycji, doboru przysłony, czasu 
czy ISO. Cenne były porady dla po-
czątkujących, jaki wybrać aparat, jaki 
obiektyw. Omawiane były techniki fo-
tografowania i rodzaje fotografii: por-
tretowa, krajobrazowa, przyrodnicza. 
Odbyły sie również zajęcia praktyczne. 
Na rynku dukielskim budynek Ratu-
sza był obiektem najczęściej fotogra-
fowanym. Robiono zdjęcia ludziom, 
dzwonnicy kościoła, a w parku nato-
miast głównym bohaterem była przy-
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Regulamin V Gminnego 
Konkursu na Najpiękniejszą 

Szopkę Bożonarodzeniową oraz 
Stroik Świąteczny 

Regulamin: 
1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i doro-

słych z terenu gminy Dukla. 
2. Technika wykonania prac oraz forma jest dowolna.
3. Prace wykonane wyłącznie z materiałów naturalnych 

otrzymają wyższą ocenę. 
4. Prace mogą być zbiorowe i indywidualne. 
5. Najpiękniejsze szopki, wykonane indywidualnie i z na-

turalnych materiałów, wezmą udział w Międzynarodo-
wym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych. 

6. Każda praca powinna być dokładnie opisana (imię i na-
zwisko, wiek, szkoła, placówka lub praca domowa, imię 
i nazwisko nauczyciela). 

7. Prace należy składać 12 i 13 grudnia do godz. 16.00 w 
Ośrodku Kultury w Dukli. 

8. Złożone prace oceniać będzie komisja powołana przez or-
ganizatora. 

9. Prace ocenianie będą w następujących kategoriach: 
Kat.I szkoła podstawowa 
Kat.II gimnazjum 
Kat III szkoła średnia 
Kat.IV dorośli 

10. Szopka Bożonarodzeniowa oraz Stroik Świąteczny będą 
oceniane jako odrębne kategorie konkursowe. 

11. Wyniki ogłoszone będą na stronie internetowej 15 grud-
nia (www.ok.dukla.pl) Odbiór prac 20 i 21 grudnia. Lau-
reatów prosimy o zgłaszanie się po dyplomy i nagrody do 
biura Ośrodka Kultury do 21 grudnia do godz. 15.00

Regulamin
X Międzynarodowego Konkursu 
Szopek Bożonarodzeniowych

I. Organizator Konkursu
- Starostwo Powiatowe w Krośnie
- Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli
- Urzędy Miast i Gmin, Urzędy Gmin, Ośrodki Kultury 

– etap pierwszy
II. Cel Konkursu

Celem organizacji Konkursu jest kultywowanie tradycji 
Świąt Bożego Narodzenia, rozbudzanie zdolności plastycz-
nych i nawiązanie kontaktów wśród dzieci i młodzieży.
III. Warunki uczestnictwa

- Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół średnich z terenu powiatu kro-
śnieńskiego oraz powiatów: Stropkov, Świdnik na Słowa-
cji, oraz osób niepełnosprawnych z terenu naszego powiatu.

- Organizator oczekuje prac wyłącznie indywidualnych 
– przestrzennych, wyższą ocenę otrzymają prace wyko-
nane z materiałów naturalnych.

- Format i technika wykonania pracy dowolna.
- Każda praca powinna być opisana i zawierać:
a) imię i nazwisko,
b) wiek,
c) nazwa i adres szkoły, placówki,
d) imię i nazwisko nauczyciela/prowadzącego.
- Każda gmina oraz okresy słowackie po rozstrzygnięciu 

etapu pierwszego składają w terminie do 16 grudnia 2011 
r. max. po 5 prac z kategorii szkół podstawowych i 5 prac 
z kategorii gimnazjów do Muzeum Historycznego-Pałac w 
Dukli.

- Każda szkoła średnia powiatu krośnieńskiego składa po 
5 prac w tym samym terminie również w Muzeum.

- Każdy okres słowacki składa po 5 prac w kategorii 
szkół średnich w terminie i miejscu jak wyżej. 

- Domy Pomocy Społecznej i Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej składają po 5 prac  w terminie i miejscu jw.
IV. Ocena prac

Złożone prace będzie oceniać powołane przez organiza-
tora jury złożone z artystów i nauczycieli plastyki.

Pani Helenie Bek wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Męża

składają
pracownicy ZOPO w Dukli.

Pani Jolancie Leń wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Ojca

składają
pracownicy ZOPO w Dukli.

Czuwała i czuwa nadal
Z panią Krystyną Mastyką o renowacji figury św. Barbary patronki górni-

ków stojącej przy ulicy Mickiewicza rozmawia Krystyna Boczar-Różewicz

kbr: Św. Barbara po renowacji wróciła na 
swoje miejsce, proszę powiedzieć o ca-
łym zamieszaniu z figurą.

Krystyna Mastyka: Figura św. Barbary 
jest z XVIII wieku i w ocenie history-
ków sztuki jej wartość artystyczna jest 
równa wartości sarkofagu Marii Ama-
lii Mniszchowej, znajdującym się w du-
kielskim kościele farnym. Stan figury 
był tragiczny, bowiem czas, warunki 
atmosferyczne, dwie wojny światowe, a 
szczególnie operacja karpacko-dukiel-
ska spowodowały znaczne jej zniszcze-
nie. Po wojnie figura została zrepero-
wana przez mieszkańców Dukli, doro-
biono jej głowę, rękę i jak umiano tak 
o nią dbano. Szczególne podziękowa-
nia należą się nieżyjącemu już Mieczy-
sławowi Sysakowi. Figura stała w pa-
sie drogowym drogi powiatowej. Kiedy 
zwróciliśmy się do Powiatowego Za-
rządu Dróg w Krośnie o zgodę na re-
nowację figury okazało się, że nie mają 
jej w ewidencji. Figura nie miała także 
statusu zabytku.

kbr: Czy zatem Powiatowy Zarząd Dróg 
wpisał figurę do swojej ewidencji?

K. Mastyka: Nie, Powiatowy Zarząd 
Dróg wyraził zgodę na demontaż figury 
i przekazał ją parafii pw. Marii Magda-
leny w Dukli, wpisana została także do 
rejestru zabytków i dzięki temu jest pod 
opieką wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Jest bowiem dziedzic-
twem polskiej narodowej kultury 
i wpis w rejestr zabytków umoż-
liwia w przyszłości finansowanie 
prac konserwatorskich z budżetu 
państwa. Prace renowacyjne w 
pracowni konserwatora dzieł 
sztuki Przemysława Michalskiego 
w Krośnie mają się ku końcowi. 
Figura została oczyszczona, za-
konserwowana, zmieniona zo-
stała głowa figury, za wzór wzięto 
głowę figury „Miłość” z ołtarza 
dukielskiej fary. Nie ma bowiem 
żadnej dokumentacji, na której 

można byłoby się oprzeć i wykonać 
rekonstrukcje zniszczonych części fi-
gury. Dlatego też przyjęto głowę figury  
z okresu w którym ona powstała.

kbr: Dlaczego figura św. Barbary nie 
wraca na swoje dawne miejsce?

K. Mastyka: Figura musi stać na 
działce właściciela, którym obecnie 
jest parafia pw. św. Marii Magdaleny 
w Dukli, bo tylko pod takim warun-
kiem została wpisana do rejestru zabyt-
ków. Również bliskość ruchliwej drogi 
ma niekorzystny wpływ na zabytek tej 
klasy. Dlatego też zadecydowano, że 
figura św. Barbary stanie po renowa-
cji na placu kościelnym obok św. Jó-
zefa, gdzie jest już przygotowany po-
stument z piaskowca ofiarowany przez 
firmę Żwirgeo p. Zbigniewa Trytki i  
p. Tadeusza Malczewskiego. Funda-
ment do postumentu wykonała firma  
p. Andrzeja Głoda z Teodorówki we 
własnym zakresie. Całkowity koszt re-
nowacji figury to 28 tys. złotych.

kbr: Zatem na postumencie w dawnym 
miejscu świętej nie stoi oryginał a kopia.

K. Mastyka: Tak, została wykonana ko-
pia św. Barbary, bowiem protestowali 
mieszkańcy Teodorówki i chcieli aby 
wróciła na swoje dawne miejsce. Fun-
dament i montaż postumentu na figurę 
wykonała we własnym zakresie firma 

p. Andrzeja Głoda, a kamień i jego ob-
róbkę sfinansowało Przedsiębiorstwo 
Produkcji Materiałów Drogowych Ka-
mieniołom – Lipowica. Do figury zo-
stanie dołączona tablica z napisem św. 
Barbaro – módl się za nami. A wykona 
ją darmowo p. Józef Matusik z Luba-
towej.

kbr: Zatem będą dwie święte Barbary w 
Dukli, czy to dobrze czy źle niech ocenią 
sami Czytelnicy. Dziękuje za rozmowę.

K. Mastyka: Dziękuję

V. Nagrody
Organizator przewiduje ufundowanie nagród dla 3 naj-

lepszych prac w każdej kategorii szkolnej. oraz w grupie 
uczestników niepełnosprawnych.
VI. Zakończenie konkursu

Organizator zakończy konkurs uroczystym spotkaniem 
laureatów w Muzeum Historycznym-Pałac w Dukli – prze-
widywany termin to 5 styczeń 2012 r. 

insp. Grażyna Ostrowska
Zał. do regulaminu
X Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonaro-

dzeniowych

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów swoje 
prace (Szopki Bożonarodzeniowe) składają w siedzibie 
Ośrodka Kultury w Dukli w dniach 12 i 13 grudnia 2011r.

Komisja powołana przez Ośrodek Kultury wyłoni po 5 
laureatów w każdej kategorii. Laureaci I etapu wezmą udział 
w X międzynarodowym Konkursie Szopek Bożonarodze-
niowych.

Ośrodek Kultury w Dukli

Fot. kbr: Św. Barbara.
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Dukla, ul. Słowacka 11 | Iwla | Jaśliska | Równe

Wszystkim naszym pacjentom i przyjaciołom życzymy 
radosnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia,

zaś w Nowym Roku dużo zdrowia,
radości, optymizmu i spełnienia marzeń.

 9 lekarze rodzinni, pediatra

 9 poradnie spec. (kontrakt z NFZ): ginekologia-po-
łożnictwo, laryngologia, okulistyka, dermatologia, 
pulmunologia

 9 poradnie spec. (odpłatne): neurologia, kardiolo-
gia, okulistyka, nefrologia, psychiatria, chirurgia  
naczyniowa

 9 rehabilitacja ambulatoryjna

Zapraszamy:

więcej szczegółów: www.dukla-viva.pl

 9 laboratorium analityczne - nowe, niższe ceny

 9 apteka - konkurencyjne ceny, program 60+

 9 apteka internetowa

 9 pracownia USG

 9 densytometria

 9 medycyna pracy

Uczestnicy mszy św. hubertowskiej.

Licealistki składaja życzenia dla Koła 
łowieckiego „Rogacz”.

Dekoracja sztandaru Koła najwyższym odznaczeniem łowieckim „Złom” 
przez prezesa ORŁ w Krośnie kol. F. Maresza. 

Sezon myśliwski 
rozpoczęty

3 listopada br. mszą św. hubertowską na Pustelni 
św. Jana z Dukli rozpoczął się sezon myśliwski Koła 
Łowieckiego „Rogacz” z Dukli. To tradycja tego Koła, 
że rokrocznie na Pustelni u swojego drugiego patrona 
myśliwi czczą św. Huberta, patrona myśliwych i z Panem 
Bogiem rozpoczynają sezon łowiecki. Mszę św. odpra-
wili o. Dobromił Godzik i ks. Krzysztof Sobiecki. W uro-
czystości wzięła także udział młodzież z dukielskiego li-
ceum wraz z opiekunką koła ekologicznego, działającego 
przy szkole, p. Marią Walczak. Po mszy św. odbyło się 
ślubowanie i pasowanie kandydatów na myśliwych: Władysława Dragana i Bo-
gusława Jastrzębskiego. Aby zostać myśliwym trzeba odbyć staż myśliwski, który 
trwa 1,5 roku. Kandydat na myśliwego uczestniczy w życiu myśliwskim tz. do-
karmia zwierzęta, uczestniczy w nagankach. Nie może jednak polować. Dopiero 
po zdaniu egzaminu i złożeniu przysięgi myśliwskiej staje się w pełni myśliwym  
i może czynnie uczestniczyć w polowaniu. Od dzisiaj jestem już pełnoprawnym 
myśliwym – powiedział Władysław Dragan. 

Mszy św. hubertowskiej przewodniczył o. Do-
bromił Godzik i ks. Krzysztof Sobiecki.

Myśliwym życzymy udanego  
sezonu łowieckiego „Darz Bór”!

Krystyna Boczar-Różewicz

Zagroda pokazowa 
żubrów powstaje  
w Bieszczadach 

Trwa budowa obiektów służących ochronie bieszczadzkich 
żubrów – niemal gotowa jest już zagroda aklimatyzacyjna i po-
kazowa tych zwierząt w Mucznem na terenie Nadleśnictwa Stu-
posiany. W trakcie wykończenia są magazyny na karmę, paśniki 
oraz specjalne tarasy widokowe dla odwiedzających. Już wio-
sną 2012 roku w Bieszczadach będzie można oglądać z bliska 
„puszcz imperatora”. 

Obiekt, do którego prowadzi niemal gotowa już stylowa 
brama, zostanie wyposażony w punkty edukacyjne, przybliżające 
historię i problematykę ochrony bieszczadzkiego stada 
żubrów. Cały kompleks obiektów zajmie dziewięć hek-
tarów. Platformy widokowe pozwolą na oglądanie zwie-
rząt niemal na całości zagrody pokazowej. Wybieg jest 
bardzo urozmaicony; przez środek przepływa strumyk, 
zaś stok, na którym stado będzie miało paśnik, poro-
śnięty jest wiekowymi jodłami. Drzewa są już zabezpie-
czone siatką, by żubry nie odzierały ich z kory. 

Z kolei zwierzęta przywożone tu do aklimatyzacji 
będą przebywać za ogrodzeniem poza zasięgiem odwie-
dzających, by w trakcie kilkumiesięcznej kwarantanny 
przygotować się do życia w bieszczadzkim lesie. 

- Pierwsze żubry przyjadą do nas ze Szwajcarii i za-
mieszkają w zagrodzie aklimatyzacyjnej już w grudniu 
– mówi Jan Mazur, nadleśniczy Nadleśnictwa Stupo-
siany. – Również w zimie planujemy wsiedlić stado około Tu będzie żubrza stołówka.

siedmiu osobników do zagrody pokazowej. Myślę,  
że możliwość oglądania dzikich zwierząt stanie się 
sporą atrakcją dla odwiedzających Bieszczady. 

Zwraca uwagę stylowa drewniana architektura 
wznoszonych właśnie budowli. Projektant zadbał o 
to, żeby była ona ładnie wkomponowana w krajobraz,  
a jednocześnie nawiązywała stylem do dawnej cie-
siołki bojkowskiej. 

Łączny koszt przedsięwzięcia sięgnie miliona zło-
tych, z czego 85% to pieniądze pochodzące z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozo-
stałą część dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oficjalne otwar-
cie obiektu przewidywane jest na koniec kwietnia 
2012 roku, przed rozpoczęciem nowego sezonu tury-
stycznego.

Edward Marszałek 
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie 

HUBERTUS  
2011

Fot. kbr i S. Lis
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Pokazy szybowców halowych
F1N są to małe modele samolotów przeznaczone do lotów w hali. Start odbywa się z ręki 
stąd popularnie modele te nazywa się „rzutkami”. Rzutki należą do najprostszych mo-
deli jakie można zbudować samodzielnie i startować nimi w zawodach. Do budowy uży-
wa się łatwo dostępnych materiałów takich jak balsa, sklejka oraz depron (pianka izola-
cyjna od paneli podłogowych). Aby wykonać model wystarczy dysponować najprostszymi 
narzędziami – nożem, linijką, ołówkiem, klejem i odrobiną plasteliny. 
Start rzutkiem polega na takim wypuszczeniu go z ręki aby uzyskać jak najdłuższy czas 
lotu. W czasie całych zawodów zawodnik wykonuje 9 lotów. Wynik końcowy stanowi 
suma trzech najdłuższych czasów. Zawodnicy są podzieleni wiekowo na 3 grupy: dzieci w 
wieku 0-14 lat to tzw, młodzicy, starsze dzieci od 15 do 18 lat to juniorzy, osoby powyżej 
18 lat życia stanowią grupę seniorów.
W sezonie jesienno - zimowym obywa się wiele zawodów modeli halowych. Można w nich 
wygrać puchary, statuetki, medale i dyplomy a czasem drobne upominki.

I. Bodaszewski

Gdyby można cofnąć czas

Czytelnicy piszą

W listopadzie obchodziliśmy 
93-rocznicę powstania Państwa Pol-
skiego po 123 latach niewoli. Z tej to 
okazji pragnę powspominać. Jest rok 
1918, mam 5 lat. Domy są udekoro-
wane biało-czerwonymi flagami, na 
oknach znajdują się nalepki z białymi 
orłami na czerwonym polu. Idziemy 
z mamą z kwiatami na główną ulicę, 
którą maszeruje wojsko w błękitnych 
mundurkach. Ludzie rzucają im pod 
nogi kwiaty, wszystko to widzę i pła-
czę, bo niczego nie rozumiem. Do-
piero w szkole w klasie drugiej dowie-
działam się i zrozumiałam, że to było 
wojsko polskie zwane Hellerczykami, 
przybyło do Polski z Francji pod wo-
dzą generała Józefa Hallera. Z niewoli 
rosyjskiej wrócił mój tato. Był zaro-
śnięty, ubrany w podartą kurtkę. Jak 
go zobaczyłam to uciekłam do sąsiadki 
i tam schowałam się za piecem kaflo-
wym. Po pewnym czasie przyszedł tato 
po mnie, ogolony i ubrany w garnitur, 
który przez całą wojnę wisiał w sza-
fie. Tato mnie głaskał i przytulał, a ja 
po chwili rzuciłam się na jego szyję i 
zapanowała miedzy nami miłość. Tato 
Najdroższy, co bym dała gdybyś dzisiaj 
mnie tak pogłaskał i pocieszył. 

Chodzę do Szkoły Powszechnej 
Sióstr Felicjanek. Dużo uczymy się na 
pamięć nie tylko wierszy, ale i niektóre 
urywki z czytanek. Od czasu do czasu 
nosimy krakowskie stroje, które uszyły 
nam nasze mamy na prośbę sióstr za-
konnych. One uczulają nas na patrio-
tyzm. Jest rok 1927 kończymy szkołę 
powszechną, a na ostatniej lekcji de-
klamowałyśmy wiersz sielankopisarza 
Kazimierza Grodzieńskiego, którego 
wcześniej opracowałyśmy. Na drugi 
dzień śpiewamy: „Upływa szybko ży-
cie” i z płaczem opuszczamy szkołę. 
Zegnamy się ze wszystkimi. 

Po wakacjach rozpoczęłam naukę 
w seminarium nauczycielskim. Tutaj 
dyscyplina duża. Nosimy przepisowe 
mundurki granatowe, spódniczki dłu-
gie do połowy łydek. Jest dużo popo-
łudniowych zajęć w szkolnych orga-

nizacjach. Zabaw żadnych, a do kina 
można iść wówczas, gdy dyrekcja po-
zwoli. Wspomnę o życzeniach imie-
ninowych, które wysłałyśmy do Mar-
szałka Polski Józefa Piłsudskiego. Ży-
czenia wysłały wszystkie dzieci ze 
szkół powszechnych i średnich z całej 
Polski. Było tego całe tony. Nauczy-
cielka j. polskiego rozdała nam kartki 
wielkości widokówki, wszystkie jedna-
kowe. Jedna strona kartki była koloru 
brązowego, na której widniała głowa 
Marszałka, a na drugiej stronie, białej 
pisałyśmy tekst, który był napisany na 
tablicy a następnie podpisywałyśmy się 
pod nim. Listy wysyłane były na Ma-
derę( wyspę portugalską) gdzie prze-
bywał Marszałek od 15.XII.1930 r do 
29.III.1931 r. z uwagi na stan zdro-
wia. Po tygodniu prasa publikowała 
podziękowania Marszałka skierowane 
do młodzieży za życzenia powrotu do 
zdrowia. Kochany nasz „Dziadzio”. 

Jest rok 1933 zdaje maturę i wyjeż-
dżam do rodzinnego miasta do Uhnowa 
nad rzeką Sołokiją, które obecnie znaj-
duje na terytorium Ukrainy. Dom spa-
lili sowieci. O posadę nauczycielki jest 
trudno. Bezrobocie. Udało mi się jed-
nak otrzymać zastępstwo za chorą za-
konnicę, która leczy się w sanatorium 
w Iwoniczu Zdroju. Tutaj należę do 
Związku Strzeleckiego i do Związku 
Młodzieży Katolickiej. Mamy ze-
spół siatkówki, gramy na wyznaczo-
nym boisku. Mamy też chór, który pro-
wadzi organista. Urządzamy amator-
skie przedstawienia., gdzie świetnym 
reżyserem jest miejscowy notariusz  
p. Wierzbicki. 

Jest rok 1939, który wszystko 
zniszczył. Pracujemy w Czerwonym 
Krzyżu. Zorganizowałyśmy szpitalik 
dla 20 rannych. Po kilku tygodniach 
weszli sowieci i nas wypędzili (było 
nas 5), a rannych razem z pościelą i ze 
wszystkim, co było w sali wywieźli. 
Polska zostaje podzielona jak boche-
nek chleba na dwie części. Wschodnią 
zabierają sowieci, zachodnią Niemcy. 
Ja znalazłam się pod okupacją so-

wiecką. Są aresztowani, wywózki na 
Sybir, dochodzenia. Po przesłuchaniu 
przez NKWD wróciłam do domu bez 
okularów, a na twarz mama robiła mi 
przez cały tydzień okłady z serwatki. 
22 czerwca 1941 roku Niemcy napa-
dają na Związek Radziecki, cała Polska 
jest pod okupacja niemiecką. Niemcy 
chcą w Polsce zniszczyć oświatę, po-
zwalają tylko na naukę w klasach od 
I-IV. Szkoły średnie i wyższe likwi-
dują. Do klas od I-IV trafiają podręcz-
niki małowartościowe „Ster”. Polska 
oświata działa w konspiracji. Używane 
są przedwojenne podręczniki. Egza-
miny zdawane są przed tajna komisją 
państwową. Zaczyna rządzić UPA. Do-
stajemy listy, żeby się wynieść z tere-
nów, które do nich należą. Nie reagu-
jemy na te listy. Reagują oni, tak, że 
uciekamy gdzie, kto może. Uciekłam 
do Krosna. 

Jest rok 1944. Koleżanki wciągnęły 
mnie do tajnego nauczania. Uczyłam 
dwie chore siostrzyczki. Przerabia-
łam z nimi historię z klasy V i VI, po-
zostałe przedmioty omówione miały 
przez moją poprzedniczkę. Chodziłam 
do nich do domu. Żeby zmylić czuj-
ność ich sąsiadki mówiłam, że chodzę 
myć naczynia i sprzątać. Pech chciał, 
że owa sąsiadka skręciła w kostce nogę 
i prosiła mnie o umycie okna. Odmó-
wić nie mogłam. Okno umyłam. Skoń-
czyła się II Wojna Światowa. Dziew-
czynki po zdaniu tajnego egzaminu 
znalazły się w klasie 7-mej. 

W roku 1947 z mężem przyjeż-
dżamy do Dukli, by uczyć w Szkole 
Podstawowej. Mąż uczy w Dukli 20 lat 
i idzie na emeryturę, a ja 26 lat też do 
emerytury. Mieszkam w Dukli 64 lata, 
38 lat jestem na emeryturze. Początki 
nauczania były ciężkie, nie było po-
mocy naukowych, ale jakoś dawaliśmy 
radę. Dużo nas nie było. Uczyłam anal-
fabetów na kursach wieczorowych. Na 
wakacjach uczestniczyłam w prowa-
dzeniu półkolonii. Dzieci lubiłam. Naj-
częściej uczyłam klasy I-IV. Mieliśmy 
wspaniałych komitetowych, do których 
wracam pamięcią a to panowie: Józef 
Kolanko, Stefan Szczurek z Cergowej 
oraz Bronisław Lis z Dukli. Mile też 
wspominam rodziców z Cergowej i Li-
powicy. 

Teraz jestem bardzo stara, ale jakoś 
daję sobie z tymi latami radę. Do spo-
tkania ze św. Piotrem jestem przy-

Start modelu.

Poszukiwania trwają
Aby zrozumieć Ziemię, musimy poznać pro-
cesy fizyczne zachodzące w jej wnętrzu. 

W przeszłości geologicznej naszej plane-
ty procesy te były motorem zmian, któ-
re ukształtowały i nadal kształtują współ-
czesne oblicze Ziemi oraz jej zasoby na-
turalne.

 Świat z roku na rok zużywa coraz wię-
cej energii, a wzrost jej zużycia pociąga 
za sobą konieczność poszukiwania nowych 
złóż surowców energetycznych. Ogromne i 
nadal rosnące zapotrzebowanie na surow-
ce energetyczne powoduje intensyfikację 
prac poszukiwawczych, które są kosztow-
nym przedsięwzięciem, a realizacja pro-
jektu od chwili jego zlecenia poprzez wy-

korzystanie danych teledetekcyjnych oraz 
systemów informacji geograficznej, plano-
wanie i wstępną analizę wymaga udziału 
specjalistów posiadających szeroką wie-
dzę i doświadczenie w tego rodzaju dzia-
łaniach .

Badaniami eksploracyjnymi zajmuje się 
„Geofizyka” Kraków, która to kolejny raz 
rozpoczęła prace sejsmiczne na tere-
nie gminy Dukla, pod kierunkiem mgr inż. 
Bogdana Preisnera. Prace te być może w 
przyszłości zaowocują efektami w posta-
ci dokładnej analizy złóż znajdujących się 
na naszym terenie, a oczekiwanych co naj-
mniej na miarę zasobów Kuwejtu czy Iraku.

Wykorzystując profilowanie sejsmiczne 

– informuje kierownik Preisner – posłużo-
no się metodą dwuwymiarową 2D polega-
jącą na wykonaniu pomiarów wzdłuż wy-
branych w terenie profili , wzbudzaniu 
fal sejsmicznych i rejestrowaniu ich od-
bicia za pomocą tzw. geofonów (czujni-
ków). Pozyskane dane, a szczególności wy-
niki o prędkości rozchodzenia się fal sej-
smicznych we wnętrzu ziemi pozwalają na 
określenie podziemnych struktur i w rezul-
tacie na lokalizację złóż takich surowców 
jak ropa naftowa czy gaz ziemny.

Fale sejsmiczne są generowane w wyni-
ku drgań urządzeń mechanicznych na po-
wierzchni ziemi lub wzbudzane przez de-
tonację ładunków wybuchowych w otwo-
rach wiertniczych na głębokości 2-25 m 
wywierconych przy pomocy samojezdnych 
wiertnic.

Drgania wywołane przy zastosowaniu wa-
żących prawie 24 tony urządzeń wibrato-
rowych ( zdjęcie ) wzbudza się przy użyciu 
3-5 sprzężonych ze sobą wibratorów roz-
stawionych przy średnich odległościach 10 
m pomiędzy płytami wibracyjnymi.

Przez kilka miesięcy trwać będą prace po-
szukiwawcze zainicjowane wynalazkiem 
Ignacego Łukasiewicza i dzięki rozwijają-
cej się technologii nie będzie to jedynie 
kontynuacja ery oświetlenia naftowego.

Andrzej Korzec

gotowana, bo wiem, że to w każ-
dej chwili nastąpi. Przykrości, jakie od 
kogokolwiek doznałam ofiarowałam 
Panu Bogu. Spotykałam też ludzi szla-
chetnych, których również mile wspo-
minam. 

Szanowni czytelnicy, niebawem bę-
dziemy się łamać opłatkiem i składać 
sobie życzenia. Zasiądziecie do wspól-
nej wieczerzy wigilijnej. Z tej oka-
zji pragnę Wam złożyć najserdeczniej-
sze życzenia. Żyjcie długo w zdrowiu  
i spokoju, zawsze weseli bez kłopotów. 
Niech z ust Waszych nie znika uśmiech 
i zadowolenie. Aby to wszystko się 
sprawdziło niech nad tym czuwa  
i Was błogosławi Boża Nowonaro-
dzona Dziecina.

Stanisława Zaniewiczowa

Droga Pani Stanisławo, z tym zej-
ściem z tego najlepszego ze światów 
to nie do końca jest tak, jak Pani pi-
sze. Wszystkich nas to czeka. A Pani ży-
czymy jeszcze długich lat  życia w zdro-
wiu i w najlepszym nastroju.

Redakcja DUKLI

4 grudnia br. o godz. 
14.00 w hali MOSiR 
w Dukli odbędą się 
pokazy modeli szy-

bowców. 

Serdecznie  
zapraszamy!

Michał Szopa 
dyr. MOSiR
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Mój ulubieniec

Publikujemy zdjęcia ulubionych czworonogów 
Czytelników Dukli.pl. Zachęcamy do wysyłania 
zdjęć Państwa pupilów.

Redakcja

Labradorka Kesi ulubienica Amelki i Zuzi.

Dukielska Liga Halowa

Śpiewali  
w językach obcych

Uczestnicy warsztatów na szkle malowane.

Monika Nowotyńska - Grand Prix 
Przeglądu 2011.

Młodzi artyści

Śpiewali w językach 
obcych

18 listopada br. w sali kina „Promień” w Dukli odbył się IV Powiatowy Prze-
gląd Piosenki Obcojęzycznej. Organizatorem konkursu był Ośrodek Kultury w 
Dukli. Starostwo Powiatowe w Krośnie objęło konkurs honorowym patronatem 
i ufundowało nagrody, piękne albumy. Nagrody ufundowali także Gmina Du-
kla: albumy o gminie Dukla, pamiątkowe kubki i inne wydawnictwa dukielskie 

i Ośrodek Kultury, który nagrodził naj-
lepszych drobnymi upominkami, dy-
plomami i statuetkami. W komisji ar-
tystycznej konkursu zasiedli: Krzysz-
tof Zajdel - przewodniczący, Elżbieta 
Głód, Anna Masternak, Małgorzata 
Walaszczyk - Faryj oraz Wojciech Krę-
żałek. Po wysłuchaniu 88 utworów 
jury postanowiło przyznać następujące 
nagrody i wyróżnienia; 

KATEGORIA I (kl. I-III)
Dawid Jakieła - Królik Polski - 1. 
miejsce, Amelia Wojciechowska - 
Szkoła Muzyczna Krosno - 2., Emilia 
Zając - ZSP Równe - 3, Wiktor Za-
jąc - GOK Iwonicz Zdrój- wyróżnienie

KATEGORIA II (KL. IV-VI)
Aleksandra Lidwin - ZSP Potok - 1. 
miejsce, Michał Kondyjowski - ZSP 
Sieniawa - 2., Katarzyna Such - ZSP 
Korczyna- 3, Aneta Aszlar - Kor-
czyna- wyróżnienie

KATEGORIA GIMNAZJUM
Monika Szufnarowska - ZSP Po-
tok - 1.miejsce, Rebeka Zalisz - ZSP 
Sieniawa i Maria Podbilska - Gim-
nazjum nr 5 Krosno - 2., Magdalena 
Klimkiewicz - Społeczna Szkoła Mu-
zyczna Krosno - 3., Katarzyna Makoś 
- ZSP Zręcin i Wiktoria Krzepkow-
ska - Łęki Dukielskie – wyróżnienie

KATEGORIA SZKOŁY PONAD-
GIMNAZJALNE
Sara Pohl - LO B. Markiewicza Kro-
sno i Natalia Fydryk - ZS nr 2 Du-
kla - 1.miejsce, Marcelina Steczkow-
ska - Społeczna Szkoła Muzyczna 
Krosno - 2., Jakub Pelczar - LO nr 1 
Krosno - 3., Gabriela Matyka - Spo-
łeczna Szkoła Muzyczna Krosno i Da-
wid Khan - Jaśliska – wyróżnienie

KATEGORIA DUETY, ZESPOŁY 

Liwia Limberger z Zespołem i Patry-
cja Winiarska i Katarzyna Krzanow-
ska - SP. Korczyna - 1.miejsce, Julia 
i Laura Woźniak - SP. Głojsce, Pau-
lina Froń, Tomasz Michalczyk, Ma-
teusz Knap - LO nr 1 Krosno - 2., Ze-
spół „Song” - Gimnazjum Krościenko 
Wyżne -3.

Jury Przeglądu przyznało GRAND 
PRIX Przeglądu dla Moniki No-
wotyńskiej z Zespołu Szkół nr 5 
w Krośnie. 

Norbert Uliasz

Młodzi artyści
We wrześniu i w październiku bieżącego roku uczniowie Zespołu Szkół Pu-

blicznych w Tylawie uczestniczyli w warsztatach artystycznych w ramach realiza-
cji gminnego programu „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecz-
nym”. Projekt „Alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzie-
ży”napisali nauczyciele ZSP w Tylawie – członkowie Stowarzyszenia Rozwoju 
Wsi Tylawy i Okolic „Razem Lepiej”.

 
W ramach projektu w szkole zorganizowano warsztaty artystyczne: malo-

wanie na szkle, witraż metodą Tiffaniego, batik, rzeźba w drewnie, prowadzone 
przez dwóch animatorów – artystów posiadających odpowiednie umiejętności  
i kwalifikacje do prowadzenia zajęć artystycznych. Zajęcia cieszyły się dużym 
zainteresowaniem ze strony uczestników. Uczniowie chętnie uczęszczali na pię-
ciogodzinne warsztaty, które odbywały się po zajęciach lekcyjnych. Z dużym za-
angażowaniem podejmowali zlecone do wykonania zadania, uczyli się nowych 
umiejętności. Efektem zajęć warsztatowych były ciekawe i oryginalne prace arty-
styczne uczniów wyeksponowane na wystawie w holu głównym szkoły.

Zrealizowany przez szkołę projekt okazał się skuteczny w osiągnięciu zamie-
rzonych celów. Uczestnicy warsztatów mieli okazję nie tylko rozwinąć zainte-
resowania i umiejętności artystyczne, ale także zdolności komunikacyjne i spo-
łeczne. Warsztaty w dużym stopniu wpłynęły na kształtowanie wrażliwości este-
tycznej i artystycznej uczniów oraz ich wyobraźni. Umożliwiły także doskonale-
nie umiejętności pracy w grupie oraz przyczyniły się do wzmocnienia poczucia 
własnej wartości i wiary we własne możliwości.

Uczniowie nauczyli się przede wszystkim, jak w pożyteczny, atrakcyjny  
i aktywny sposób można spędzać czas wolny. Ponadto realizacja projektu przy-
czyniła się w znaczący sposób do lepszej współpracy z rodzicami, opiekunami 
uczniów oraz środowiskiem lokalnym.

Podsumowując realizację projektu stwierdzamy, że istnieje bardzo duża po-
trzeba organizacji i realizacji tego rodzaju warsztatów. Uczniowie bardzo chętnie 
brali w nich udział, wysoko ocenili ich formę i treść oraz zgłaszali potrzebę i chęć 

dalszego uczestnictwa w 
podobnych zajęciach. Wy-
chodząc naprzeciw potrze-
bom uczniów pragniemy 
poszerzać ofertę zajęć po-
zalekcyjnych w przyszło-
ści poprzez kontynuację 
tego typu projektów.

Anna Cyzio – pedagog 
ZSP Tylawa 

Inauguracja Dukielskiej Ligi Halowej

Rozgrywki
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SPORT        SPORT        SPORT SPORT        SPORT        SPORT
Siatkówka męska

Na półmetku 
rozgrywek

Turniej Żeńskiej 
Piłki Siatkowej
W sobotę,19 listopada 2011r. w hali sportowej MOSiR w Dukli 
odbył się Turniej Żeńskiej Piłki Siatkowej. Organizatorem 
turnieju był Siatkarski Klub Sportowy „DUKLA” oraz MOSiR  

w Dukli. 

Do miłego, sportowego spędzenia sobotniego dnia zostały zapro-
szone cztery zespoły: UKS Champion Bratkówka, ZS Iwonicz, 
„Jacki” Dukla oraz SKS Dukla. 

Forma zawodów miała charakter towarzyski, choć rywaliza-
cja w poszczególnych meczach świadczyły o czymś wręcz prze-
ciwnym. Rozgrywki przebiegały w miłej, sportowej atmosferze. 
Dziewczyny pokazały niezłą siatkówkę, były aktywne i skutecz-
ne w ataku i obronie. Emocji nie brakowało ani wśród zawodni-
czek, a tym bardziej wśród trenerów i opiekunów zagrzewają-
cych swe podopieczne do walki. W trakcie całego turnieju wszy-
scy uczestnicy mieli zapewniony ciepły posiłek oraz napoje ufun-
dowane przez firmę „ZIKO”. Mecze rozgrywane systemem każdy 
z każdym do dwóch wygranych setów.

Nad oprawą całego turnieju czuwali zawodnicy SKS Dukla:
Sędziowie - Konrad Piróg oraz Jerzy Górka.

oprawa muzyczna – Maciej Chłap

wydawanie posiłków – Szczepan Jakieła oraz Artur Śliwiński.

Po ciężkich, całodziennych zmaganiach najlepszą drużyną turnie-
ju okazała się reprezentacja Siatkarskiego Klubu Sportowego 
„DUKLA”, trenująca na co dzień pod czujnym okiem instruktora 
siatkówki Roberta Rąpały. II miejsce przypadło zespołowi „Jacki” 
Dukla, na III miejscu uplasował się zespół z Iwonicza a na IV UKS 
Champion Bratkówka. 

Wyniki poszczególnych spotkań:
 Jacki Dukla – UKS Champion Bratkówka 2-0
 SKS Dukla – ZS Iwonicz 2-0
 ZS Iwonicz - UKS Champion Bratkówka 2-0
 SKS Dukla – Jacki Dukla 2-0
 Jacki Dukla – ZS Iwonicz 2-1
 SKS Dukla - UKS Champion Bratkówka 2-0

Pamiątkowe dyplomy oraz okolicznościowe puchary wręczał za-
wodnikom prezes SKS Dukla Zenon Leńczyk.

Tekst i foto /ZeL/
Galeria zdjęć

Dobiegła końca I runda rozgrywek IV ligi siatkówki męskiej. 
Siatkarze SKS Dukla rozgrywki te zakończyli meczem wyjazdowym 
z wiceliderem grupy II - zespołem SST ITS Lubcza Racławówka. 
Choć na parkiecie przez większą część trwała wyrównana wal-
ka, to jednak gospodarze kontrolowali przebieg zdarzeń i wygrali  
3 do 0. Dzięki temu zwycięstwu zespół z Racławówki został liderem  
a SKS Dukla - wiceliderem grupy II.

W ciągu całej I rundy rozgrywek siatkarze SKS „DUKLA” na siedem 
rozegranych spotkań wygrali 5, a w dwóch spotkaniach lepsi oka-
zali się przeciwnicy.

Wyniki spotkań I rundy:

 1.  SKS DUKLA – TKF ITS Anilana II Rakszawa 3:0 (14, 23, 22)
 2.  UKS Gimbrzeg Białobrzegi – SKS DUKLA 0:3 (-21, -22, -17)
 3.  STS Klima Błażowa – SKS DUKLA 1:3 (-23, -22, 23, -19)
 4.  SKS DUKLA - UKS Tęcza Sędziszów Młp. 2:3 (-26, 22, 17, -18, -14)
 5.  LUKS Lider Kamień – SKS DUKLA 1:3 (34, -19, -18, -22)
 6.  SKS DUKLA – MKPS Stal Mielec 3:1 (21, 23, -16, 20)
 7.  SST Lubcza Racławówka – SKS DUKLA 3:0 (20, 22, 19)

Tabela po I rundzie
 Miejsce Zespół Mecze Punkty Sety
 1 SST Lubcza Racławówka 7 18 19:4
 2 SKS DUKLA 7 16 17:9
 3 TKF ITS Anilana II Rakszawa 7 13 15:12
 4 UKS Tęcza Sędziszów Młp. 7 12 16:12
 5 MKPS Stal Mielec  7 11 16:14
 6 STS Klima Błażowa 7 9 14:16
 7 LUKS Lider Kamień 7 5 9:18
 8 UKS Gimbrzeg Białobrzegi 7 0 0:21

Siatkarze SKS Dukla występowali w składzie: Maciej Chłap, Damian 
Wiernusz, Dominik Piróg, Konrad Piróg, Szczepan Jakieła, Marcin 
Milan, Rafał Sikora, Michał Okarma, Zbigniew Mosoń, Piotr Such, 
Bartłomiej Jerzyk i Wojciech Nowak.
Trenerem zespołu jest Robert Rąpała.

Tekst i foto /ZeL/

I WTK za nami
Zawodnicy UKS TKKF Dukla są już po pierwszych wo-

jewódzkich turniejach klasyfikacyjnych w kategoriach 
wiekowych : młodzik, kadet, junior. Na pierwszym tur-
nieju zawodnicy zaprezentowali się dobrze a najwięk-
szym sukcesem było I miejsce Huberta Kopczyka w kate-
gorii kadet, który wygrał w finale 3:1 z Kamilem Nalepą 
z UKS Gim-Tim 5 Stalowa Wola. W późniejszym terminie 
Hubert reprezentował nasz klub na półfinałach, w któ-
rych 6 pierwszych miejsc dawało przepustkę do turnieju 
ogólnopolskiego. Bardzo niewiele zabrakło, aby Hubert 
znalazł się w krajowej elicie i w decydującym pojedyn-
ku musiał uznać wyższość rozstawionego z numerem  
1 w turnieju Łukasza Matusiaka z KS Spektrum Słopnice. 

Wyniki I WTK:
Kategoria młodzik:  Szczurek Patryk 10 m
Kategoria kadet:  Hubert Kopczyk 1 m
 Włoch Mateusz 17 m
 Szczurek Patryk 27 m
Kategoria junior: Kopczyk Hubert 12 m
 Jurczyk Magdalena 12 m
 Frączek Krystian 16 m

Aktualne tabele rozgrywek III, IV, i V Ligi, stan na 
25.11.2011 r. 

Tabela III liga mężczyzn:
Mecze pkt. Z R P
1. Strzelec II  7  13  6-1-0  69:33
2. Krościenko I  7  13  6-1-0  69:40
3. Krosno III  7  11  5-1-1  67:45
4. Jar I  7  8  3-2-2  62:48
5. Łańcut II  7  7  3-1-3  56:52
6. Sokół I  7  7  3-1-3  52:49
7. Brzostek I  5  6  3-0-2  45:35
8. Burza I  7  4  2-0-5  36:60
9. Nagórzany I  7  4  2-0-5  35:64
10. Dukla I  6  3  1-1-4  34:54
11. Jar II  7  3  1-1-5  46:67
12. Iskra I  6  1  0-1-5  35:59

Tabela IV liga mężczyzn:
Mecze pkt. Z R P
1. Krościenko II  7  14  7-0-0  70:17 
2. Dukla II  7  11  4-3-0  67:41 
3. Strzelec III  7  10  4-2-1  65:45 
4. Niżna Łąka I  7  10  5-0-2  57:56 
5. Górki  7  9  4-1-2  60:53 
6. Olimp I  7  8  3-2-2  64:56 
7. Burza II  7  7  3-1-3  50:53 
8. Iskra II  7  5  2-1-4  45:60 
9. Bartek I  7  5  2-1-4  43:62 
10. Gwoździk  7  4  1-2-4  44:59 
11. Tornado  7  1  0-1-6  44:69 
12. Turze Pole I  7  0  0-0-7  32:7

Tabela V liga mężczyzn:
Mecze pkt.  Z R P
1. Bratkówka  6  11  5-1-0  59:37 
2. Nafta  6  9  4-1-1  54:27 
3. Spin  6  9  4-1-1  55:35 
4. Skarbek  6  7  3-1-2  52:38 
5. Błyskawica  6  6  2-2-2  52:45 
6. Bartek II  6  6  3-0-3  42:50 
7. Dukla III  7  6  3-0-4  43:59 
8. Cebulka  7  2  1-0-6  40:64 
9. Olimp II  6  0  0-0-6  18:6

Wesołych świąt narodzenia pańskiego
pełnych ciepła spkoju i radości

oraz pomyślności, realizacji osobistych zamierzeń  
i sukcesów w nadchodzącym nowym roku

swoim członkom, sympatykom i sponsorom
życzy

zarząd uczniowskiego klubu sportowego TKKF „DUKLA”

Kamil Szwast 
najlepszy
V. edycja Gminnej Ligi 
Szachowej
18 listopada br. w Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Dukli odbyła się 
piąta edycja Gminnej Ligi Szachowej. 
Do V turnieju przystąpiło aż 31. za-
wodników. Zawody były rozgrywa-
ne systemem „szwajcarskim”, a zwy-
cięzcą został Kamil Szast z Iwli, drugie miejsce zajął Ireneusz Krówka rów-
nież z Iwli, natomiast ostatnie miejsce na podium zajął Grzegorz Kostycz z 
Dukli.

Był to ostatni turniej Gminnej Ligi Szachowej o Puchar Burmistrz Gminy 
Dukla. Zwycięzcą ogólnej klasyfikacji został Szwast Kamil z Iwli. Gratulujemy. 

Tak przedstawia się generalna klasyfikacja po V turniejach: 
Kamil Szwast – 1., Grzegorz Kostycz – 2., Ireneusz Krówka 3., Konrad Torbik 
– 4., Damian Torbik – 5., Andrzej Kleczyński – 6., Adrian Baran – 7., Paweł 
Patla – 8., Maciej Czaja – 9., Dawid Zygmunt – 10., Arleta Urbańska – 11., 
Damian Krówka – 12., Grzegorz Moskal -13., Marcin Szymański – 14., Konrad 
Kowalski – 15., Kacper Głód – 16., Paweł Szczurek – 17., Michał Niezgoda 
-18., Krystian Szczepanik – 19., Jeremi Sawczak – 20., Patryk Bek –21., Karol 
Korzec – 22., Patryk Zima – 23., Maksymilian Szymko – 24., Bartosz Sereda 
– 25., Kamil Borek – 26., Maja Pernal – 27., Nina Kogut – 28., Hubert Dudzik 
– 29., Sebastian Gosztyła – 30., Dominika Gosztyła – 31..

Najlepsi zawodnicy otrzymali medale oraz upominki, a wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Bogdan Maciejewski

Uczestnicy gminnej ligii szachowej.

Bogdan Maciejewski
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

Inauguracja rozgrywek 
Dukielskiej Ligi Halowej
5 listopada br. o godzinie 16.00, rozpoczął się pierwszy sezon Dukielskiej Ligi 
Halowej. Do rozgrywek przystąpiło 11 drużyn. Inaugurację uświetnił pokaz Freestyle 
Football w wykonaniu Jakuba Maliga. 

4. Godzina 20.00 Galactik Football Dukla - Przełęcz II Dukla 
5. Godzina 20.40 Dolina Śmierci Iwla - Orły Piesika 
 Pauza – Beskid Równe

IX kolejka 11.12.2011 (niedziela)
1. Godzina 15.30 Przełęcz II Dukla - Dolina Śmierci Iwla 
2. Godzina 16.10 HDK Żeglce - Galactik Football Dukla 
3. Godzina 16.50 Victoria Tylawa - Jasionka Juniorzy 
4. Godzina 17.30 Iwełka Iwla - Huragan Jasionka 
5. Godzina 18.10 Beskid Równe - Orły z Milczy 
 Pauza – Orły Piesika

X kolejka 13.12.2011 (wtorek)
1. Godzina 18.00 HDK Żeglce - Orły Piesika 
2. Godzina 18.40 Victoria Tylawa - Dolina Śmierci Iwla 
3. Godzina 19.20 Iwełka Iwla - B&S Fighter`s 
4. Godzina 20.00 Beskid Równe - Jasionka Juniorzy 
5. Godzina 20.40 Orły z Milczy - Huragan Jasionka 
 Pauza – Przełęcz II Dukla

XI kolejka 18.12.2011 ( niedziela )
1. Godzina 15.30 Huragan Jasionka - Beskid Równe 
2. Godzina 16.10 Jasionka Juniorzy - Iwełka Iwla 
3. Godzina 16.50 Galactik Football Dukla - Victoria Tylawa 
4. Godzina 17.30 Dolina Śmierci Iwla - HDK Żeglce 
5. Godzina 18.10 Orły Piesika - Przełęcz II Dukla 
 Pauza - Orły z Milczy

XII kolejka 20.12.2011 r ( wtorek )
1. Godzina 18.00 Jasionka Juniorzy - Orły z Milczy
2. Godzina 18.40 Beskid Równe - B&S Fighters
3. Godzina 19.20 Iwełka Jarząb-Ski - Dolina Śmierci Iwla
4. Godzina 20.00 Victoria Tylawa - Orły Piesika
5. Godzina 20.40 HDK Żeglce - Przełęcz II Dukla
 Pauza – Huragan Jasionka
 
Tabela ligowa po IV kolejkach: (stan tabeli na 23.11.2011) 
Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1.  Przełęcz II Dukla 4 12 4 0 0 27-9 +18
2.  Orły z Milczy 4 10 3 1 0 23-7 +16
3.  Orły Piesika 4 9 3 0 1 20-12 +8
4.  Dolina Śmierci Iwla 4 8 2 2 0 17-13 +4
5.  Huragan Jasionka 3 6 2 0 1 15-14  +1
6.  B&S Fighters 4 4 1 1 2 15-17 -2
7.  Victoria Tylawa 3 3 1 0 2 13-13 0
8.  Iwełka Jarząb-ski 4 2 0 2 2 16-20 -4
9.  Beskid Równe  4 1 0 1 3 13-22 -9
10.  HDK Żeglce  3 1 0 1 2 7-24 -17
11.  Jasionka Juniorzy 3 0 0 0 3 6-21 -15
 

Poniżej terminarz z wynikami (terminarz pierw-
szej rundy z jedną kolejką rewanżową)

1  2011-11-05 Jasionka Juniorzy 1:10 Orły z Milczy
1  2011-11-05 B&S Fighters 6:6 Beskid Równe
1  2011-11-05 Dolina Śmierci Iwla 4:4 Iwełka Jarząb-ski
1  2011-11-05 Orły Piesika 6:2 Victoria Tylawa
1  2011-11-05 Przełęcz II Dukla 10:2 HDK Żeglce

2  2011-11-08 Victoria Tylawa 2:7 Przełęcz II Dukla
2  2011-11-08 Iwełka Jarząb-ski 4:6 Orły Piesika
2  2011-11-08 Beskid Równe 2:4 Dolina Śmierci Iwla
2  2011-11-08 Orły z Milczy 7:2 B&S Fighters
2  2011-11-08 Huragan Jasionka 7:5 Jasionka Juniorzy

3  2011-11-13 B&S Fighters 3:4 Huragan Jasionka
3  2011-11-13 Dolina Śmierci Iwla 3:3 Orły z Milczy
3  2011-11-13 Orły Piesika 7:3 Beskid Równe 
3  2011-11-13 Przełęcz II Dukla 5:3 Iwełka Jarząb-ski 
3  2011-11-13 HDK Żeglce 0:9 Victoria Tylawa 

4  2011-11-20 Iwełka Jarząb-ski 5:5 HDK Żeglce 
4  2011-11-20 Beskid Równe 2:5 Przełęcz II Dukla 
4  2011-11-20 Orły z Milczy 3:1 Orły Piesika 
4  2011-11-20 Huragan Jasionka 4:6 Dolina Śmierci Iwla 
4  2011-11-20 Jasionka Juniorzy 0:4 B&S Fighters 

V kolejka 27.11.2011 (niedziela)
 1. Godzina 16.00 Dolina Śmierci Iwla - Jasionka Juniorzy 
2. Godzina 16.40 Orły Piesika - Huragan Jasionka 
3. Godzina 17.20 Przełęcz II Dukla - Orły z Milczy 
4. Godzina 18.00 HDK Żeglce - Beskid Równe 
5. Godzina 18.40 Victoria Tylawa - Iwełka Iwla 
 Pauza – B&S Fighter`s

VI kolejka 29.11.2011 (wtorek)
1. Godzina 18.00 Beskid Równe - Victoria Tylawa 
2. Godzina 18.40 Orły z Milczy - HDK Żeglce 
3. Godzina 19.20 Huragan Jasionka - Przełęcz II Dukla 
4. Godzina 20.00 Jasionka Juniorzy - Orły Piesika 
5. Godzina 20.40 Galactik Football Dukla - Dolina Śmierci Iwla 
 Pazua – Iwełka Jarząb -Ski

VII kolejka 04.12.2011 (niedziela)
1. Godzina 15.30 Orły Piesika - Galactik Football Dukla 
2. Godzina 16.10 Przełęcz II Dukla - Jasionka Juniorzy 
3. Godzina 16.50 HDK Żeglce - Huragan Jasionka 
4. Godzina 17.30 Victoria Tylawa - Orły z Milczy 
5. Godzina 18.10 Iwełka Iwla - Beskid Równe 
 Pauza – Dolina Śmierci Iwla

VIII kolejka 06.12.2011 (wtorek)
1. Godzina 18.00 Orły z Milczy - Iwełka Iwla 
2. Godzina 18.40 Huragan Jasionka - Victoria Tylawa 
3. Godzina 19.20 Jasionka Juniorzy - HDK Żeglce 

Klasyfikacja  
8 najlepszych strzelców

10 bramek: Igor Soliński (Dolina Śmierci)

9 bramek: 
Andrzej Bytnar (Orły Piesika)
Krystian Frączek (Orły z Milczy)
Mateusz Woźniak (Iwełka)

8 bramek: Mirosław Fornal (Przełęcz II)

6 bramek:
Tadeusz Jurczyk (Orły Piesika)
Bartosz Książkiewicz (Huragan)

5 bramek: Mateusz Bukowczyk (Victoria 
Tylawa)

Bogdan Maciejewski

Freestyle Football to moja pasja
Z Jakubem Maligiem 
rozmawia Krystyna Boczar-Różewicz

Jakub Malig ma 18 lat, mieszka w Jasionce, jest uczniem Techni-
kum Poligraficznego w Miejscu Piastowym. Od ponad 3 lat jego pasją 
jest freestyle football. Jest to sztuka wykonywania trików piłką, wolny 
styl. Ta dyscyplina sportu liczy kilka lat. Freestyle football wywodzi się 
z piłki nożnej i powstał na skutek udoskonalania i wymyślania nowych 
sztuczek piłkarskich. Za ojca freestyle’u uważany jest Diego Maradona.

kbr: Skąd u Ciebie zamiłowanie do tego 
typu dyscypliny sportowej?

Jakub Malig: Zawsze interesowałem 
się piłka nożną i stąd moje zamiłowa-
nia do freestyle football. Kolega, który 
trenuje w „Karpatach” w Krośnie za-
szczepił mnie tą dyscypliną sportu. Po-
nieważ taki styl w piłce bardzo mi od-
powiada, zacząłem więc interesować 
się tą dyscypliną. Zorientowałem sie 
szybko, że w Polsce już od kilku lat 
(chyba od 2002) freestyle football jest 
znany i ma swoich zwolenników. W in-
ternecie są poradniki i ja z nich korzy-
stam. Tak na poważnie zacząłem treno-
wać w III klasie gimnazjum i stało sie 
to moją pasją. Staram się doskonalić 
swoje umiejętności i widzę w tym cel. 
Jest to osobna dyscyplina sportu, która 
czasami myli sie z piłka nożną.
kbr: Czy masz grupę takich zapaleńców 
w szkole jak ty z którymi mógłbyś tre-
nować?

J. Malig: Nie, nie mam. W Polsce jest 
jednak wiele takich grup. U nas na 
Podkarpaciu mamy dwie grupy jedna 

z Cieszyny koło Strzyżowa, 
druga z okolic Rzeszowa. 
Czasami spotykałem sie z 
nimi w Krośnie. Tam czasami razem 
trenowaliśmy. Mam teraz możliwość 
trenowania w zimie w Dukli w MOSiR-
rze, pan dyrektor Michał Szopa udo-
stępnia mi salę. zimą. Będziemy spoty-
kać sie w Dukli i wymieniać się swoimi 
doświadczeniami.
kbr: A czy masz trenera?

Jakub Malig: Nie, trenuję sam. Ja tre-
nując wypoczywam, odrywam się od 
rzeczywistości, odstresowuję się.
kbr: A może masz juz jakieś osiągnięcia?

J. Malig: Tak, miałem już kilka wy-
stępów: trzykrotnie występowałem w 
Iwoniczu –Zdroju, w tym raz na Gali 
Sportu, gdzie był Łukasz Szczurek, 
na Gali Sportu w Odrzykoniu w 2010 
roku, w Galerii Kazimierz w Krakowie, 
w klubie fitness, w liceum w Przemyślu, 
u siebie w szkole, w szkole w Iwoniczu  
i teraz w Dukli w MOSiR.
kbr: Jakie trzeba mieć predyspozycje, 
aby uprawiać tę dyscyplinę sportu/

J. Malig: Najważniejsze to nie zniechę-
cać się, determinacja tez jest ważna. 
Początki są trudne jak w każdej dzie-
dzinie. 
kbr: A jak rodzice patrzą na twoją pasję?

J. Malig: Nie przeszkadzają i to jest 
bardzo ważne. W Polsce jak na razie 
nie da sie z tego wyżyć. 
kbr: Powiedz Kuba, czy masz jakieś inne 
pasje?

J. Malig: Tak, interesuję sie muzyką 
rap, razem z kolegą Rafałem Kurdyłą 
tworzymy tzw. Dukielski Tok Myślenia 
– gramy muzykę rap piszemy swoje tek-
sty, nagrywamy. Interesuję się również 
elektroniką i informatyką, a także gra-
fiką komputerową, dlatego wybrałem 
Technikum Poligraficzne.
kbr: Pewnie jeszcze grasz w klubie ?

J. Malig: Nie, nie gram, tylko gram 
z klubem w Dukielskiej Lidze Halo-
wej, chciałem pograć z chłopakami, 
bo ostatnio dawno nie grałem w piłkę. 
Mam dużo zajęć, za rok matura i czas, 
a właściwie jego brak ogranicza mnie 
trochę. 
kbr: A co chciałbyś studiować?

J. Malig: Informatykę lub grafikę kom-
puterową i dlatego muszę sie uczyć, 
aby dobrze zdać maturę.
kbr: A jak Polska plasuje sie w świecie w 
Festyle Football?

J. Malig: Mamy mistrza świata, którym 
jest Michał Rycaj z Zamościa.
kbr: Dziękuję za rozmowę i życzę Ci 
wielu sukcesów w Freestylu, a także  
w życiu

J. Malig: Dziękuję.
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Pod ścisłą gatunkową ochroną
Zwierzęta i rośliny występujące na terenie gminy Dukla OGŁOSZENIA    PRZETARGI    UCHWAŁY

Czy wiesz, że:
• U wróbli pióro rośnie z prędkością 4 mm/dobę a u żu-

rawi 13 mm/dobę 

• Sowy są to jedyne ptaki o nieruchomych gałkach 
ocznych.

Koci przodek 
Niewiele osób wie, że w Europie żyje jeszcze jeden z dzikich 

przodków kota domowego – żbik. Zresztą do kota jest on łudząco 
podobny, chociaż większy, a na jego gęstym i długim futrze moż-
na zauważyć ciemniejsze prążki. Krajowa populacja mieści się w 
przedziale 100-200 osobników i jest krytycznie zagrożona wygi-
nięciem. 
Tropy żbika w praktyce są nie do odróżnienia od kocich, a z ra-
cji skrytego trybu życia przyrodnicy rzadko mają okazję oglądać 
samo zwierzę. 
Żbik (Felis silvestris) - przedstawiciel kotowatych, po raz pierwszy 
opisany przez Karola Linneusza w 1758 roku (pod nazwą Felis ca-
tus), na podstawie wyglądu kota domowego. Obecną nazwę nadał 
żbikowi w 1775 roku niemiecki przyrodnik Schreber. W umaszcze-
niu żbika można wyróżnić kilka charakterystycznych cech: Sierść 
gęsta i długa barwy żółtawoszarej w ciemne pręgi, ciemne, nie-
zbyt wyraźne pręgi na bokach ciała, łapach i ogonie; ciemna wy-
raźna pręga wzdłuż grzbietu ciała, kończąca się u nasady ogona; 
najczęściej ciemno ubarwiona spodnia strona łap; jasno ubarwio-
ny brzuch; może się też zdarzyć jaśniej ubarwiony podbródek. 
Ogon żbika jest stosunkowo krótki, bardzo puszysty, z ciemny-
mi pierścieniami i ciemną końcówką, grubszy na końcu i tępo za-
kończony. Głowa szeroka, uszy krótkie i okrągłe, nos barwy czer-
wono-brązowej, wokół nosa długie, białe wibrysy (włosy czucio-
we). Kończyny stosunkowo krótkie, mocne i grube. Przednie łapy 
są pięciopalczaste, ale wewnętrzny palec znajduje się tak wyso-
ko, że nie pozostawia śladu, dlatego też w odciskach wszystkich 
łap widoczne są tylko opuszki 4 palców. Tropy przednich łap są za-
okrąglone (35-40 mm), tylnych są bardziej owalne i nieco mniej-
sze. Żbik najczęściej porusza się chodem, wtedy tylne kończy-
ny stawiane są w ślady pozostawiane przez kończyny przednie, 
a układ tropów tworzy prawie linię prostą (długość kroku 30-35 
cm). Tropy żbików mogą być łatwo mylone z tropami kotów do-
mowych. Pazury (chowane w opuszkach) zwykle nie pozostawia-
ją śladów. Długość ciała: 45-90 cm, długość ogona: 25-40 cm, wy-
sokość w kłębie: 25-35 cm, waga: 4-10 kg. Samice dojrzewają w 
wieku 10 miesięcy, a samce rok później. Rozwścieczony żbik kła-
dzie uszy płasko po głowie, otwiera szeroko czerwoną paszczę, 
przeraźliwie parska, jeży sierść i wygina grzbiet w łuk co spra-
wia, że olbrzymieje.
Polują tylko na ziemi nad ranem i o zmierzchu. Żbiki żywią się 
małymi ssakami, gryzoniami, ptakami, rybami, żabami, małymi 
sarnami, jelonkami i jagniętami, a czasem nawet polują na owa-
dy. Kocięta mimo niewielkich rozmiarów i miłego wyglądu po-
trafią używać swoich zębów i pazurów. Samce są znacznie więk-
sze od samic. Aktywny nocą, znakuje terytorium wydzieliną gru-
czołów podeszwowych i analnych, także śladami pazurów na ko-
rze drzew. Żyje samotnie. Doskonale wspina się na drzewa, dzień 
spędza w wykrotach i rozpadlinach, niekiedy zajmuje nory lisów.
Naturalnymi wrogami żbików mogą być wilki, zdziczałe psy, dla 
młodych kociąt niebezpieczne są lisy i ptaki drapieżne. Żbiki pro-
wadzą samotniczy tryb życia, samice i samce spotykają się je-
dynie w okresie rui. Samiec utrzymuje w ramach swojego are-
ału co najmniej jedną samicę. Okres godowy przypada u żbika na 
przełom lutego i marca (może jednak trwać od początku stycz-
nia nawet do końca maja). Ciąża trwa 63-69 dni, samica rodzi 1-7 
młodych, których masa ciała wynosi 80-120 gramów. Młode przy-
chodzą na świat ślepe, otwierają oczy w drugim tygodniu życia. 
Gniazdo, w którym przychodzą na świat jest zwykle ukryte pod 
korzeniami zwalonych drzew, w norach, w zwałowiskach gałęzi, a 
nawet w dużych dziuplach, może znajdować się również w porzu-
conych lub rzadko uczęszczanych budynkach. Młode usamodziel-
niają się po 5-6 miesiącach, dojrzałość płciową osiągają po 10-12 
miesiącach. Czas życia żbików w naturze jest nieznany, w niewo-

li dożywają 12-15 lat.
Wbrew pozorom, żbiki unika-
ją wnętrza dużych kompleksów 
leśnych, a zwłaszcza jednowie-
kowych starodrzewi. Preferują 
lasy liściaste lub miesza-
ne, mniej zwarte, a zwłasz-
cza młodsze drzewostany z bo-
gatym podszytem, gdzie sto-
sunkowo łatwo mogą znaleźć 
schronienie. Miejsca, gdzie żbik 
zdobywa pokarm, jego tereny ło-
wieckie, to przede wszystkim obrzeża lasów na styku z polami i 
łąkami, zakrzaczenia śródpolne, polany leśne, doliny potoków i 
rzek (nieraz wchodzące głęboko w pola). Tam bowiem może zna-
leźć najwięcej potencjalnych zdobyczy - drobnych gryzoni i ssa-
ków owadożernych oraz ptaków. Bliskość wsi, pól, łąk, jak rów-
nież zabudowań gospodarczych, a co za tym idzie obecność gry-
zoni, powoduje, że żbiki stosunkowo często widywane są w po-
bliżu osiedli ludzkich na swoim obszarze występowania. Jednakże 
miejsca odpoczynku, schronienia, zakładania gniazd i wyprowa-
dzania młodych są zwykle położone z dala od osiedli ludzkich.
W 1980 roku żbik został wpisany do aneksu II konwencji berneń-
skiej i w wielu krajach wprowadzono ograniczenia mające służyć 
ochronie tych kotów.
Żbik jest ściśle chroniony na całym terytorium Polski od 1952 r., 
umieszczony został także w dwóch kolejnych wydaniach Polskiej 
Czerwonej Księgi Zwierząt (z lat 1992 i 2001). W skali międzyna-
rodowej uznany jest za gatunek zagrożony i objęto go ochroną 
wynikającą z II i IV załącznika do Dyrektywy tzw. siedliskowej, za-
łącznika II do Konwencji berneńskiej oraz załącznika II Konwencji 
waszyngtońskiej. Pomimo tego, stan polskiej populacji żbika wy-
daje się być krytyczny. Dane historyczne wskazują, że żbik za-
mieszkiwał cały obszar naszego kraju w okresie od neolitu do śre-
dniowiecza. W XIX w. notowany był niemalże w całej południo-
wej, środkowej i północno-wschodniej Polsce. Na początku XX w. 
był jeszcze sporadycznie notowany na Śląsku. Po latach 20. XX 
wieku, obserwując kurczący się zasięg żbika, zaczęto oficjalnie 
chronić ten gatunek. W roku 1927 r. uznano żbika za gatunek łow-
ny, w 1944 r. wprowadzono natomiast całoroczny okres ochrony, a 
w roku 1952 objęto gatunek całkowitą ochroną. Obecnie sytuacja 
jest dramatyczna. Samo określenie liczebności żbików jest nie-
zwykle trudne. Według danych zebranych przez Instytut Ochrony 
Przyrody PAN w latach 1998-2003, liczebność żbików w Polsce nie 
przekracza 200 osobników, a występowanie gatunku ograniczone 
jest obecnie do części województwa podkarpackiego (nadleśnic-
twa Baligród, Bircza, Brzegi Dolne, Brzozów, Cisna, Komańcza, 
Krasiczyn, Lesko, Lutowiska, Rymanów, Wetlina oraz obszar 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego) oraz w zaledwie jednej lo-
kalizacji na terenie województwa małopolskiego (Nadleśnictwo 
Gorlice i Magurski Park Narodowy). Prowadzone od lat badania 
wskazują, że żbik jest gatunkiem wyraźnie zmniejszającym za-
równo liczebność, jak i zasięg występowania nie tylko w Polsce, 
ale również w niemalże całej Europie, pomimo, że gatunek ten 
jest objęty ochroną niemalże na całym swoim europejskim za-
sięgu. W przypadku polskiej populacji żbika bardzo mała liczeb-
ność populacji wraz z postępującą fragmentacją siedlisk zagra-
ża utrzymaniu odpowiedniego poziomu zmienności genetycznej 

UCHWAŁA NR XII/62/11  RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 10 września 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale własnej nr XI/55/11 z dnia 30 
sierpnia 2011 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego
  Na podstawie art. 10 ust. 2a i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z późn. zm.) oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 
późn. zm.) Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:
   § 1. W uchwale Nr XI/55/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 
sierpnia 2011 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej w for-
mie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego, § 1 otrzymuje 
brzmienie: „Udziela z budżetu Gminy Dukla pomoc finansową w 
formie dotacji celowej w kwocie 20.000 zł (słownie: dwadzieścia 
tysięcy złotych) dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem 
na zadanie pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1999 R 
Dukla - Lubatowa, realizowane w ramach środków na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych.”
   § 2. Podstawą do przekazania środków finansowych będzie umo-
wa z Powiatem Krośnieńskim, określająca przeznaczenie i zasady 
rozliczenia środków.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

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

UCHWAŁA NR XIV/66/11  RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w 
Krośnie i Sądu Rejonowego w Krośnie.

  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.) w związku z art.160 § 1 i art.164 § 1 ustawy z dnia 27 lip-
ca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.Nr 98, 
poz.1070 z późn.zm.) po zapoznaniu się z opinią zespołu opiniu-
jącego kandydatów na ławników, Rada Miejska w Dukli uchwala, 
co następuje:
§ 1. Stwierdza wybór na ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie 
na kadencję 2012-2015:
1) Halina Bogacz
2) Małgorzata Krężałek.
   § 2. Stwierdza wybór ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie - 
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2012-2015:
1) Mariusz Folcik
2) Agnieszka Jastrząb.
§ 3. Stwierdza wybór na ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie 
na kadencję 2012-2015:
1) Anna Delimata
2) Bogdan Drozd
3) Edyta Kolanko
4) Zygmunt Woźniak.
§ 4. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi integralną część niniej-
szej uchwały. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy Dukla. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

-------------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR XIV/67/11  RADY MIEJSKIEJ W DUKLI

z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 
Gminie Dukla na lata 2011-2013

  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. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z 
późn. zm.), Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:
   § 1. Uchwala Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dukla 
na lata 2011-2013, zwany dalej „Programem”.
§ 2. Program stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

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

UCHWAŁA NR XIV/68/11  RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 29 września 2011 r.

  w sprawie zmiany uchwały własnej dotyczącej określenia 
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 

gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres 
dłuższy niż 3 lata na terenie Gminy Dukla

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
póź.zm. ), oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z 
póź.zm.) - Rada Miejska w Dukli u c h w a l a, co następuje:

   § 1. W uchwale nr XXX/190/05 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 
11 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywa-
nia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierża-
wiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata na terenie Gminy 
Dukla (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 47, 
poz. 545) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie „ Nabycie, obciążenie i zbycie 
nieruchomości za kwotę przewyższającą 100 000 zł wymaga zgo-
dy Rady Miejskiej„

2) § 8 otrzymuje brzmienie „Burmistrz w przypadkach gospodar-
czo uzasadnionych podejmuje zarządzenie o ustanowieniu służeb-
ności gruntowych i innych obciążeń o charakterze majątkowym, 
oraz o wystąpieniu do osób fizycznych lub prawnych o ustanowie-
nie służebności na rzecz Gminy Dukla„

3) § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie „Zwalnia się z obowiązku prze-
targowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lub najmu na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jeżeli odda-
nie w dzierżawę lub najem następuje:

a) na rzecz osoby lub jej następcy prawnego, która wybudowała 
na gruncie Gminy obiekt budowlany trwale lub nietrwale zwią-
zany z gruntem,

b) na cel rolniczy i inne cele nierolnicze, gdy w okresie 21 dni 
od dnia podania do publicznej wiadomości na stronie interneto-
wej Gminy, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dukla oraz pra-
sie lokalnej informacji o dzierżawie lub najmie danej nierucho-
mości, wpłynie tylko jedna oferta na wydzierżawienie gruntu 
lub wynajęcie lokalu,

c) na rzecz klubów sportowych działających w formie stowarzy-
szeń i uczniowskich klubów sportowych,

d)na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu 
Państwa.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Dukla.
   § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

ciąg dalszy na str. 27

Fot. Internet
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dokończenie ze str. 24
Koci przodek

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

przetarg ustny nieograniczony

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

- działka nr 291 o pow. 0,1683 ha, położona w Dukli objęta 
Księgą Wieczystą nr KS1K /00088162/6 urządzoną na rzecz Gminy 
Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego położona jest w terenie oznaczonym symbolem „R4”- 
teren rolny. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 Cena wywoławcza wynosi 2250,00 zł (wartość brutto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 225,00 zł ,

- działka nr 397 o pow. 0,2079 ha, położona w Dukli obję-
ta Księgą Wieczystą nr KS1K /00063306/7 urządzoną na rzecz 
Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym symbolem 
„ZN3”- tereny leśne i zieleni. Do działki brak jest wydzielonej 
geodezyjnie drogi dojazdowej. Nieruchomość jest wolna od ob-
ciążeń.

 Cena wywoławcza wynosi 2850,00 zł ( wartość brutto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 285,00 zł 

 Przetarg odbędzie się dnia 2 stycznia 2012 r. o godz. 
8

00
 w pok. Nr 16 znajdującym się w siedzibie Urzędu Gminy Dukla. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne , je-
żeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 
 Wadium należy wpłacić do dnia 29 grudnia 2011 r. w 
kasie Urzędu Gminy Dukla w godz. od 730 do 1400 lub na konto 
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 0/Dukla 58 8642 1096 
2010 9600 1833 0002. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę 
wpływu środków na konto.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie nieru-
chomości.
Wpłacone wadium zostanie: 
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wa-
dium wygra przetarg 
- zwrócone , jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetar-
gu w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji prze-
targowej:
- oryginał dowodu wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru właściwy 
dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób 
reprezentujących dany podmiot.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

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

cia umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek 
wpłaconego wadium.
 Burmistrz Gminy Dukla zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi na-
bywca.
 Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości 
można uzyskać w pok. nr 6 Urzędu Gminy Dukla lub pod nr telefo-
nu (13) 432 91 13

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

 przetarg ustny nieograniczony

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

- działka nr 125 o pow. 0,59 ha, położona w Tylawie obję-
ta Księgą Wieczystą nr KS1K /00064770/7 urządzoną na rzecz 
Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego położona jest w terenie oznaczonym symbolem 
„PG(W)”- tereny eksploatacji górniczej, w granicach udokumen-
towanych złóż surowców mineralnych. Nieruchomość jest wolna 
od obciążeń.

 Cena wywoławcza wynosi 25 000,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 2 500,00 zł.

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

 Przetarg odbędzie się dnia 14 grudnia 2011 r. o godz. 
10

00
 w pok. Nr 16 znajdującym się w siedzibie Urzędu Gminy 

Dukla. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby praw-
ne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 
 Wadium należy wpłacić do dnia 9 grudnia 2011 r. w 
kasie Urzędu Gminy Dukla w godz. od 730 do 1400 lub na konto 
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 0/Dukla 58 8642 1096 
2010 9600 1833 0002. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę 
wpływu środków na konto.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie nieru-
chomości.
Wpłacone wadium zostanie: 
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wa-
dium wygra przetarg 
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu 
w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji prze-
targowej:
- oryginał dowodu wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru właściwy 
dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób 
reprezentujących dany podmiot.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. 
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź.zm.), do zawarcia umowy nota-
rialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć 

zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów 
cytowanej wyżej ustawy.

Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia 
umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek 
wpłaconego wadium.

Burmistrz Gminy Dukla zastrzega sobie prawo odwołania prze-
targu z uzasadnionych przyczyn.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi 
nabywca.

Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można 
uzyskać w pok. nr 6 Urzędu Gminy Dukla lub pod nr telefonu (13) 
432 91 13

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

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 
nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz obejmuje działki nr: 13/2 i 60 położone w Trzcianie, 
2421 w Łękach Dukielskich, 3189 w Iwli, 255 w Olchowcu 
oraz część działki nr 6/80 w Dukli. 
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 21 grudnia 2011 r. w pok. nr 6 Urzędu Gminy Dukla.

Burmistrz Gminy Dukla
Marek Górak

gatunku. Fakt krzyżowania się żbików z kotami domowymi może 
mieć również negatywny wpływ na status populacji. Dodatkowym 
zagrożeniem jest śmiertelność powodowana przez człowieka. 
Znane są niestety przypadki zabicia żbików na drogach, pomyłko-
wych odstrzałów, nierzadkie są również przypadki kłusownictwa.
Tereny występowania żbika w naszym kraju są w większości ob-
jęte różnymi formami ochrony jako parki krajobrazowe (Jaśliski 
Park Krajobrazowy) lub parki narodowe (Magurski PN). Tworzenie 
nowych, mniejszych obszarów chronionych, typu rezerwatów ści-
słych, ukierunkowanych przede wszystkim na ochronę żbika, by-
łoby niezasadne i mało skuteczne. Jednakowoż byłoby wskazane 
wprowadzenie jako jednego z zasadniczych celów istnienia nie-
których z tych obszarów chronionych zapisu o utrzymaniu żbika 
jako jednego z najważniejszych walorów przyrodniczych tych te-
renów. Warunkiem występowania żbika jest więc duża różnorod-

ność środowiska leśnego. Korzystną praktyką leśną na 
obszarach występowania żbika byłoby zatem tworze-
nie mozaiki drzewostanów o różnym wieku, włączając 
w to kilku- lub kilkunastohektarowe obszary spontanicz-
nej gęstej regeneracji. Działalność człowieka wywiera 
współcześnie największy wpływ - i to najczęściej ne-
gatywny - na populacje dzikich zwierząt, a szczególnie 
ssaków drapieżnych. Dotychczasowe doświadczenia jed-
noznacznie wykazały, że nawet najbardziej ambitne i 
doskonale opracowane plany ochrony gatunku mogą się 
nie powieść wskutek braku społecznego zrozumienia i 
wsparcia takich projektów. Badania dotyczące występo-
wania żbika w Polsce wykazały, że poziom wiedzy na te-
mat tego gatunku jest niski, nawet wśród osób odpowie-
dzialnych za ochronę przyrody. Dotyczy to zarówno wie-
dzy na temat ewentualnego występowania żbika na da-
nym terenie, jak i o biologii, wymaganiach środowisko-
wych i zagrożeniach dla gatunku. Świadomość podsta-
wowych potrzeb gatunku jest kluczowym elementem w 
realizacji planu jego ochrony. W związku z tym istnie-
je pilna konieczność, aby wdrażaniu działań konserwa-
torskich towarzyszyły działania edukacyjne, skierowa-
ne zarówno do decydentów, instytucji odpowiedzialnych 
za przestrzenne zagospodarowanie krajobrazu, jak rów-
nież do jak najszerszych kręgów społeczeństwa. Badania 
zachodnioeuropejskich populacji żbików wykazały, że 
minimalna wielkość obszaru potrzebnego do właściwe-
go funkcjonowania najmniejszej lokalnej populacji żbi-
ka wynosi co najmniej 100 km2. Przekształcenia krajo-
brazu i fragmentyzacja siedlisk również nie służy ochro-
nie gatunku.
Zresztą czy ludzi łatwo przekonać do ochrony czegoś, 
co jest rzadko spotykane, a być może nawet nie istnie-
je? Nie dziwne, że znacznie łatwiej jest realizować ba-
dania i programy restytucji rysia – w końcu gatunek ten 
jest łatwo rozpoznawalny. W tej sytuacji już niedługo 
żbik może być kojarzony tylko z pewnym bohaterem ko-
miksów… a szkoda!
     CH

W grudniu świętujemy
----------------------------------------------------------------------------------
1 XII - Dzień walki z AIDS (ONZ)
2 XII - Światowy Dzień Walki z Uciskiem

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa 
(ONZ)

3 XII -  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (ONZ)
4 XII - Dzień Górnika i Naftowca - Barbórka
5 XII - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza Wspierającego Rozwój 

Gospodarczy i Społeczny (ONZ)
6 XII - Mikołajki
7 XII - Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego (ONZ)
10 XII - Dzień Odlewnika

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka (ONZ)
11 XII - Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich (ONZ)
13 XII - Dzień Księgarza

Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci
Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego

17 XII - Polski Dzień bez Przekleństw
18 XII - Międzynarodowy Dzień Migrantów (ONZ)
19 XII - Dzień Narodów Zjednoczonych dla Współpracy Południe - Południe
20 XII - Międzynarodowy Dzień Solidarności (ONZ)

Dzień Ryby
21-22 XII - Święto Godowe (etniczne słowiańskie)
24 XII - Wigilia Bożego Narodzenia
25 XII - Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie)
26 XII - Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (kościoły zachodnie)
28 XII - Międzynarodowy Dzień Pocałunku
29 XII - Światowy Dzień Różnorodności Biologicznej
31 XII - Noc sylwestrowa (międzynarodowe)

Ogłoszenie
Burmistrz Gminy Dukla informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy 
Dukla oraz na stronie internetowej www.dukla.pl oraz w Dukli, 
Nadolu i Zboiskach - tablica ogłoszeń został wywieszony do pu-
blicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących wła-
sność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do 
oddania w najem, obejmujący nieruchomość lokalową po-
mieszczenia – po byłej spółdzielni Inwalidów w Dukli ul. Trakt 
Węgierski 38 o powierzchni 454 m2 przeznaczone na prowadze-
nie działalności handlowej, usługowej, pomieszczenie w Domu 
Ludowym w Nadolu o pow. 18 m2, oraz pomieszczenie w Domu 
Ludowym w Zboiskach o pow. 40 m2 na prowadzenie działalności 
handlowo-usługowej.
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W  p a s i e c e

Do każdej ceny netto do-
liczony będzie podatek VAT  
w wysokości 23%. 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

Centrum Szkoleń i Tłumaczeń ”ELG”
ul. Trakt Węgierski 13/38, Dukla

T ł u m a c z  p r z y s i ę g ł y  
j ę z y k a  n i e m i e c k i e g o

tel. 609 610 065
- tłumaczenia, szkolenia

MIEJSCE 
NA TWOJE OGŁOSZENIE

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

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

Gospodarstwo ogrodnicze 
„OLA”

oferuje sprzedaż:
- świerka srebrnego,  

z możliwością wycięcia na choinkę
- wynajem pokoi dla firm  

(możliwość zakwaterowania 15 osób)

- meble kuchenne na wymiar,

- sprzęt AGD

Kontakt: 
tel. 606 782 467, 13 433 03 05

Wspomaga terapię
Miód jako środek spożywczy od wieków towarzyszył człowiekowi. Zdoby-

waniem miodu dla całej wioski zajmowali się tzw. poławiacze miodu. Ludzie, 
którzy z narażeniem życia wspinali się na drzewa, skały i inne trudno dostępne 
miejsca. W medycynie ludowej od zawsze miód był wykorzystywany jako le-

karstwo. Badacze współcześni badają 
miód pod wieloma aspektami i ciągle 
ich zachwyca. Badano jaki wpływ ma 
miód na raka. Z oczywistych wzglę-
dów badania prowadzono na zwie-
rzętach: szczurach i myszach. Rów-
nież badano wpływ miodu na hodowle 
tkankowe nowotworów. Takie bada-
nia przeprowadzono w Rosji, USA i Ja-
ponii. Stężenie miodu 12% i 25% ha-
mowały rozwój komórek rakowych w 
hodowli tkankowej w 83% - 89% . W 
USA do podobnych badań użyto mio-
dów ciemnych i jasnych przebadano 35 
odmian miodu i okazało się, że wszyst-
kie miody hamowały rozwój komórek 
rakowych, ale większe zahamowanie 
występowało przy zastosowaniu mio-
dów ciemnych. Myszom i szczurom 
wszczepiano raka a następnie poddano 
kuracji. Podzielono je na grupy, które 
leczono samym miodem, miodem z le-
kami antyrakowymi i samymi lekami. 
Najlepsze wyniki uzyskano w grupie 
gdzie podawano miód z lekami. Śred-
nia objętość masy nowotworu zmniej-
szyła się w tej grupie o 98%. Ciekawe 
okazało się, że samo leczenie miodem 
również powodowało zmniejszenie 
masy nowotworu, jednak nie tak zna-
czące jak przy równoczesnym podawa-
niu leków i miodu. Te badania również 
wykazały, że równoczesne przyjmowa-
nie leków i miodu spowodowało zna-
cząco mniejszą ilość przerzutów. Na 
podstawie tych badań wysnuto wnio-
sek, że miód ma działanie wspomaga-
jące terapię, ale nigdy nie może jej za-
stąpić. Trudno przecenić dobroczynne 
działanie miodu na nasz organizm. Fe-
nomenalne jest również to, że człowie-
kowi nie udało się jeszcze wyprodu-
kować miodu przy tak zaawansowanej 
technologii jaką ma do dyspozycji. 

Członkowie Koła Pszczelarzy w Dukli
wszystkim smakoszom miodu 

i miłośnikom pszczół 
składają najserdeczniejsze życzenia 

Radosnych świąt Bożego Narodzenia, 
spełnienia marzeń i wszelkiej pomyśl-

ności w nadchodzącym  
Nowym Roku 2012

Święta już za pasem, większość gospodyń przygotowuje ciasta świąteczne w 
domu. Warto zatem przypomnieć sobie kilka zasad obowiązujących przy pieczeniu.

Oto podstawowe zasady, które zawsze obowiązują w kuchni, a są szczególnie 
przydatne podczas pieczenia ciast:
* Najpierw uważnie przeczytaj przepis. 
* Starannie i dokładnie zważ wszystkie składniki, a czynności wstępne, takie jak tar-

cie i siekanie, wykonaj przed rozpoczęciem gotowania. 
* Podstawowe składniki ciasta powinny mieć temperaturę pokojową.
* Masy, które ucieramy z masła i cukru, powinny być niemal białe i uzyskać pu-

szystą konsystencję. Możesz to robić ręcznie, ale użycie elektrycznego miksera 
oszczędza czas i siły.

* Mieszać należy drewnianą łyżka bądź łopatką wykonując delikatne ruchy, a mąkę 
i suche składniki miesza się najdokładniej robiąc ósemki.

* Ciasto wyjmuj z piekarnika dopiero gdy jest całkowicie upieczone. Przekonasz się 
o tym, naciskając ostrożnie opuszkami palców - powinno się lekko uginać. Mo-
żesz też wsunąć w środek ciasta cienki, metalowy szpikulec, po wyciągnięciu po-
winien być czysty.

* Ciasto najlepiej zostaw do wystygnięcia w formie, patem ostrożnie wyłóż na me-
talową kratkę.

      Emma Patmore

W grudniowym numerze podajemy przepis na:

Karpia w galarecie
Składniki:
Karp (ok. 1,5 kg), 3-4 cebule, 2 pietruszki, pół niedużego selera, marchewka, 4 

łyżeczki żelatyny, plasterki cytryny, 2 gałązki natki pietruszki, cukier, pieprz, sól.

Wykonanie:
Karpia oczyścić z łusek, wyciąć skrzela, płetwy i oczy. Rybę dokładnie umyć 

i pokroić na niewielkie dzwonka. Osolić je i ewentualnie skropić sokiem z cy-
tryny. Warzywa oczyścić, pokroić w cienkie słupki, włożyć do płaskiego rondla, 
zalać litrem wody i gotować kilka minut. Następnie włożyć głowy i kawałki ryby, 
dodać sól, łyżkę cukru i gotować co najmniej godzinę pod przykryciem, na bar-
dzo wolnym ogniu. Pod koniec gotowania wsypać mielony pieprz. W kilku łyż-
kach zimnej wody namoczyć żelatynę, a gdy napęcznieje, włożyć ją do rondla 
z rybą i kilka minut razem pogotować. Następnie wyjąć głowy, a naczynie szczel-
nie zakryć i odstawić do ostygnięcia. Przed podaniem nabierać łyżką i widelcem 
dzwonka ryby razem z galaretą z warzywami na półmisek. Przybrać plasterkami 
cytryny i gałązkami pietruszki.

S m a c z n e g o !
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Łowiectwo i ekologia

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

Rogacz
Jak to zmienić, co począć?
Koza wciąż rozpacza.
Choć niewinna, cnotliwa- męża ma rogacza!
 
Kita
Śnił o lisie myśliwy, wraz z nim jego żona.
Gdy wieczorem do łoża, szła rozanielona.
Ale nemrod nasz chwacki legł w polu pobity,
On chciał miękkiej, puszystej- ona twardej kity.

(Motto do monografii wydanej z okazji 65 lat 
Koła Łowieckiego „ Rogacz” w Dukli)

Jak wszystkim wiadomo, 
od lat wielu i wieków, że 
myślistwo było i nadal bę-
dzie trwało. Myśliwi mieli 
różnych swych patronów, 
wybrali jednak św. Huberta. 
Koło „Rogacz” w Dukli do-
łożyło do swojego grona 
drugiego patrona św. Jana z 
Dukli.

Niejednokrotnie pisa-
łem, że formalnie nasz se-
zon rozpoczynamy uroczy-
stą mszą świętą na Pustelni 
św. Jana. W tym roku była 

to uroczystość specjalna, bowiem msza 
święta była celebrowana. A czciliśmy 
65. lecie powstania naszego Koła. Były 
wystąpienia młodzieży i wspomnienia 
o tych, co odeszli do Krainy Wiecz-
nych Łowów. Co pięć lat uroczyście 
obchodzimy rocznicę jego powstania. 
Co roku ma miejsce uroczysta msza 
święta. Wzorujemy się na naszych pra-
dziadach. Jak opisuje Długosz w swo-
ich pamiętnikach i kronikach: „Paweł 
-biskup krakowski z XIII wieku, był 
tak zapamiętały w łowach, że gdy wy-
bierając się na polowanie mszę odpra-
wiał, słuchali takowej jego myśliwcy, Uśmiechnij się!

Dukla – wczoraj i dziś
Redakcja Dukli.pl kontynuuje cykl „Dukla – wczoraj i dziś”, w którym po-

kazujemy jak Dukla zmieniała się w ciągu lat. Czytelników, którzy dysponują 
starymi zdjęciami Dukli i chcą się podzielić tym z innymi, zapraszamy do re-
dakcji. Zdjęcia zeskanujemy i będziemy wykorzystywać w kolejnych numerach 
gazety. Dla zobrazowania zmian pokazujemy zdjęcie danego miejsca w Dukli  
z chwili obecnej. Za każde dostarczone zdjęcie przewidujemy nagrody książkowe.  
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Redakcja

trzymając w pogotowiu psy i sokoły  
w kaplicy”.

Uroczystości 65. lecia naszego Koła 
odbyły się 5 listopada br. Towarzyszyła 
im wspaniała zabawa, na której bawili 
się członkowie Koła z żonami. To były 
znakomite chwile, bowiem w tej uro-
czystości uczestniczyli także przedsta-
wiciele: kół sąsiednich, władz Okręgo-
wej Rady Łowieckiej, Nadleśnictwa  
i leśników.

Uroczystość otworzył kol. prezes 
Zdzisław Dudzic, który swoją funkcję 
pełni już 22 lata, powitał on wszyst-
kich gości i życzył przyjemnej za-
bawy. Zanim rozpoczął się bal nastą-
piło udekorowanie naszego sztandaru 
najwyższym odznaczeniem łowieckim 
„Złom”, którego dokonał kol. Fran-
ciszek Maresz Następnie odznaczono 
wielu kolegów brązowymi i srebrnymi 
medalami Za Zasługi dla Łowiectwa. 
Dekoracji dokonywali kol. Janusz Ko-
walewski i Zdzisław Dudzic. Ceremo-
nia odbywała się przy sygnałach ło-
wieckich płynących z nagrań płyto-
wych. W chwili obecnej brak jest osób, 
które grają na rogu. Jedynym człon-
kiem Koła , który opanował tę sztukę 
jest kol. Marcin Dudzic, który nie 
uczestniczył w balu z uwagi na pracę 
na drugim końcu Polski. 

W związku z Jubileuszem została 
wydana monografia Koła „W kniejach 
Beskidu” jako rodzaj naszej kroniki od 
roku 1946 do 2011. Nie będę przed-
stawiał jej treści, tego jest zbyt wiele,  
a otrzymali ją wszyscy myśliwi i za-
proszeni goście. 

Z historią Koła zapoznał wszystkich 
obecnie najstarszy, honorowy członek 

Koła kol. Fryderyk Krówka.
Miesiąc grudzień jest w zasadzie 

końcem zbiorowych polowań, które 
trwają do 15 stycznia 2012 r. Zbliża się 
bardzo trudny okres dla zwierzyny, dla-
tego Zarząd przygotował stosowne ilo-
ści karmy, która jest wykładana w od-
powiednich miejscach. 

Bardzo dużą rolę w kwestii przygo-
towania karmy ogrywa młodzież zrze-
szona w Kołach Ligi Ochrony Przy-
rody wraz z opiekunami i kolegami 
myśliwymi odpowiedzialnymi za tą 
współpracę. Szkoły jak LO w Dukli i 
ZS w Tylawie nadesłały już programy 
działania „Pomóżmy zwierzynie prze-
trwać zimę”.

W związku ze Świętami Bożego 
Narodzenia i nadchodzącym No-
wym Rokiem 2012 w imieniu Za-
rządu i własnym składam wszyst-
kim myśliwym i ich rodzinom, na-
szym przyjaciołom i młodzieży  
z opiekunami dużo szczęścia, zdro-
wia i radości z myśliwskim pozdro-
wieniem DARZ BÓR.

Opracował honorowy członek Koła 
Łowieckiego „Rogacz” w Dukli  

Fryderyk Krówka

P.S. „ Żywię głęboką nadzieję, że 
można i trzeba zahamować współcze-
sne trendy prowadzące do oddalania 
się od siebie ludzi, których wspólna pa-
sja powinna łączyć a nie dzielić my-
śliwych, leśników, młodzież i całą 
społeczność zainteresowaną dobrem 
przyrody”. 

Zwierza pełne bory

Wstęp do ostatniego artykułu w tym 
roku rozpocznę wierszem kol. Panka 
Z., którego ojciec i brat byli myśli-
wymi naszego Koła. 

Dukielski „Rogacz”
Wiatr od przełęczy wieści niesie, że coś 

ważnego będzie w lesie
omywa wzgórza, tonie w kniei, skąd 

płyną strofy epopei
o zwierzu, łowach i myśliwych, tych co 

odeszli i tych żywych
Co już sześćdziesiąt pięć lat w Kole, z 

Hubertem idą w las i pole…
Dukielski „Rogacz” przez te lata ze 

świętym Janem się pobratał
i z nim wybiera się na łowy, na pokot 

czarny albo płowy.
A obaj święci, Hubert z Janem, wska-

zują co jest komu dane
czy coś grubego, czy coś z piór, czym 

myśliwego darzy bór…
Niechaj myśliwym od „Rogacza” cią-

gle trofea bór przeznacza
w ciągu następnej kopy lat niech nie 

ponoszą żadnych strat.
Niech nie zabraknie fryców młodych a 

ćwiki niech nie piją wody
i niech się niesie życzeń chór: „Roga-

czu” dukielski- Darz Bór!!

Złota myśl :)
„Przechodź do historii na własny 
koszt” (Wiesław Brudziński)

Żona mówi do męża myśliwego:
- Co chcesz abym ofiarowała Tobie na 
imieniny?
- Minutę milczenia.

* * *
Myśliwy pyta kolegę:
- Dlaczego tak pędzisz do domu?
- Muszę zrobić obiad.
-A co, żona jest chora?
- Nie, głodna.

* * *
Myśliwy z żoną wybrali się do ZOO.
- Popatrz takie wspaniałe zwierze a 
siedzi zamknięte w niewoli- mówi oglą-
dając lwa.

- No tak, ale przynajmniej może ryczeć 
do woli - odpowiada mąż.

* * *
Myśliwy przyszedł z polowania do 
domu i jest załamany.
- Czy ty wiesz, że koledzy nazywają 
mnie królem rogaczy?
- Jaki tam z Ciebie król – odpowiada 
żona.

* * *
W sądzie:

- A więc oskarżony przyznaje się, że w 
czasie polowania postrzelił gajowego?
- Tak, przyznaję się.
- Czy oskarżony może podać jakieś 
okoliczności łagodzące?
- Tak, gajowy nazywa się Zając!

Dukla - ul. Kościuszki z 1946 r. Zdjęcie udostępniła Jadwiga Morawska.

Dukla - ul. Kościuszki - 2011 r.
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