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„Droga do celu to nie połowa przyjemności,  
to cała przyjemność”

Jan Paweł II

Złota myśl:

Krakowski debiut  
Moniki Jakieły

Agroturystyka w Austrii i Polsce 
konferencja międzynarodowa w Chyrowej

Uczestnicy konferencji

Astrid Schoberer-Nemeth rozpoczęła część referatową

Dr Artur Stec mówił o „Fioletowej krowie”

Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Dukli. Od lewej: Krystyna Dombeck - 
tłumaczka, Astrid Schoberer-Nemeth, Heidi Rodler, Andrzej Bytnar  
- wiceburmistrz Dukli, Helga Bauer.

Krakowski debiut 
Moniki Jakieły z Dukli

26 maja 2014 roku o godzinie 19:00 w Pracowni Pod Ba-
ranami (podziemia Pałacu pod Baranami na Rynku Głównym  
w Krakowie) została otwarta wystawa prac Moniki Jakieły, miesz-
kanki Dukli, absolwentki Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana 
z Dukli. Wystawa z cyklu Kraków Photo Fringe, pod patronatem 
Miesiąca Fotografii w Krakowie zatytułowana „Fotoszkice” wy-
konana została w technice łączącej fotografie, wykonane przez 
Monikę z jej autorskimi szkicami. Efektem takiej kompozycji jest 
8 prac utrzymanych w czarno białej tonacji, które przenoszą ob-
serwatora do niesamowitych przestrzeni zmienionych poprzez do-
danie wyimaginowanych przez młodą artystkę elementów.

Sama Monika Jakieła tak opisuje swoje prace: „Główną inspi-
racją stworzenia tej pracy była ludzka wyobraźnia. Jej nieskoń-
czone możliwości tworzenia surrealistycznych obrazów, sytuacji 
czy miejsc. Mówi się o osobach z mniejszą lub większą wyobraź-
nią, jednak moim zdaniem wszyscy mamy dokładnie takie same 
możliwości – zupełnie nieograniczone. Są tylko ludzie, którzy  
w większym stopniu pozwalają jej na przeniknięcie do codzienno-
ści zmieniając zupełnie jej barwę i wydźwięk. Są też tacy, którzy 
patrząc na życie widzą surowe, czarno białe obrazy. Najlepszym 
przykładem są dzieci, które bardzo często kreują swój własny wy-
myślony świat zderzając go z rzeczywistością.

Fotografia oddaje rzeczywistość taką jaką jest, nie załamując 
jej ram. Rysunek natomiast dodaje jej nowego wymiaru, tworzo-
nego przez nas samych, a tym samym otwiera nieskończone moż-
liwości kreacji.”

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem.W dniu otwar-
cia przybyło ponad sto osób, w tym śmietanka krakowskiej foto-
grafii. Oglądający doszukiwali się w pracach Moniki ukrytych tam 
treści, które następnie odczytywali przez pryzmat swojej subiek-
tywnej interpretacji.

„Fotoszkice” można było oglądać do 18 czerwca 2014 roku, 
jednak zainteresowanych, którzy chcieliby obejrzeć wystawiane 
prace oraz inne zdjęcia Moniki Jakieły zapraszamy na stronę 
www.monij.pl.

A.S.

Odwiedziny Franklina
Początkiem czerwca br. Bibliotekę Publiczną w Dukli odwie-

dził żółwik Franklin - znany i lubiany przez dzieci na całym świe-
cie, bohater książeczek i filmów animowanych.

Franklin uwielbia spotykać się z dziećmi i dlatego wspólnie  
z panią dyrektor biblioteki odwiedził dukielskie przedszkole. 
Przedszkolaki były zaskoczone tym niespodziewanym gościem! 
Nareszcie mogły go przytulić, zapytać gdzie mieszka i czy lubi 
lody. Była to radosna, choć krótka wizyta, bo nasz ulubieniec musi 
jeszcze odwiedzić wiele miejsc, w których czekają na niego jego 
mali przyjaciele.

Jeżeli więc za nim zatęsknicie, przyjdźcie do biblioteki! Fran-
klin zawsze będzie tam na Was czekał na kartach swoich książe-
czek! Dowiecie się jakie przeżywa przygody i co u niego słychać!

red

Jedna z prac Moniki Jakieły - dukielski ratusz

Monika Jakieła

Otwarcie wystawy w Piwnicy Pod Baranami
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Wiadomości z Gminy

Piknik w dukielskim 
przedszkolu

7 czerwca 2014 r po raz drugi w Przedszkolu Gminnym w Du-
kli odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Grono Pedago-
giczne oraz Radę Rodziców Przedszkola. Impreza ta łączyła w so-
bie Święto Rodziców oraz Dzień Dziecka. Przygotowania do niej 
trwały już od kilku tygodni, jednak wysiłek się opłacał, gdyż za-
bawa była na sto dwa!

Agroturystyka  
w Austrii i Polsce

Pod tym tytułem odbyła się 5 czerwca 2014 roku konferencja 
w Chyrowej, wzięli w niej udział goście z Austrii z regionu Sty-
ria, właściciele bazy noclegowej z gminy Dukla i Jaśliska, przed-
stawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się turystyką, 
przedstawiciele wyższych uczelni. Celem konferencji było prze-
kazanie dobrych, sprawdzonych przykładów z Austrii kwatero-
dawcom z gminy Dukla.

Konferencje otwo-
rzył burmistrz Dukli Ma-
rek Górak, przywitano za-
proszonych gości i rozpo-
częto prezentacje refe-
ratów. Sesję referatową 
otworzyła pani Astrid 
Schoberer-Nemeth,- pre-
zes Stowarzyszenia „Wa-
kacje w Gospodarstwie” 
w Styrii, która przedsta-
wiła gospodarstwa agro-
turystyczne jako źródło 
dochodu dla rolników w 
Austrii. Kolejny referat 
dotyczący nowych po-
mysłów i rozwiązań w 
turystyce na przykładzie 
styryjskiego programu 
LANDLUST, zaprezen-
towała koordynator pro-
jektu pani Helga Bauer. 
Stronę polska reprezen-
towali dr Artur Stec z Po-
litechniki Rzeszowskiej, 
który zaprezentował re-
ferat dotyczący marke-
tingu agroturystyki w Polsce pt. 
„Fioletowa krowa jako czyn-
nik sukcesu promocji agrotu-
rystyki i regionu w otoczeniu”. 
Referat dotyczył czynników 
wpływających na rozwój agro-
turystyki przygotowany przez 
Witolda Grodzkiego z PTTK  
w Krośnie. W konferencji 
wzięło udział 45 osób. 

Podsumowaniem konfe-
rencji był pokaz filmu promu-
jącego gminę Dukla „Wrota 
Karpat” i prezentacja pokazu-
jąca przykładowe rozwiąza-
nia w styryjskich gospodar-
stwach agroturystycznych, w 
których z wizytą studyjną była 
w kwietniu grupa właścicieli  

gospodarstw agroturystycznych  
z gminy Dukla. 

Następnego dnia odbyło się 
spotkanie zaproszonych gości  
z Austrii z wiceburmistrzem An-
drzejem Bytnarem. Goście ze 
Styrii zwiedzili Muzeum Prze-
mysłu Naftowego i Gazownic-
twa im. Ignacego Łukasiewi-
cza w Bóbrce, Muzeum Histo-
ryczne–Pałac w Dukli, zachwy-
cili się kościołem farnym, o któ-
rym opowiadała im p. Krystyna 
Mastyka. Odwiedzili również 
gospodarstwo agroturystyczne 
pp. Kacprzyków w Zawadce 
Rymanowskiej.

Krystyna Boczar-Różewicz

Watykan, 24 maja 2014 r.

Szanowny Pan 
Marek GÓRAK 
Burmistrz Dukli

Szanowny Panie,

Jego Świątobliwość Fran-
ciszek z wdzięcznością przyjął 
okazaną dobroć i życzliwość, 
wyrażoną w nadesłanych ży-
czeniach z okazji Świąt Wiel-
kanocnych.

Zwracając się do pol-
skich pielgrzymów obec-
nych na Audiencji General-
nej w Oktawie Zmartwych-
wstania, powiedział: „Dro-
dzy bracia i siostry, wobec 
pustego grobu Jezusa Chry-
stusa uświadamiamy so-
bie, że światło zmartwych-
wstania przenika całe nasze 
życie, pomaga nam wyjść  
z naszych przestrzeni smutku i otwiera perspektywy na radość 
i nadzieję. Niech ta radość i nadzieja napełnia zawsze wasze 
serca! Niech Bóg wam błogosławi!”

Ojciec Święty polecając w modlitwie Pana i Mieszkańców 
Dukli, uprasza łaskę radosnego świadczenia życiem, że Bóg nie-
skończenie nas umiłował w swoim Synu.

Mons. Peter B. Wells Asesor

Z Chrystusowym pozdrowieniem

Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli zakończyło realizację 
projektu „W kręgu tradycji i kultury w Beskidzie Dukielskim” 
współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcar-
skiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkow-
skimi Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu było zachowanie tradycji i przekazu 
ludowego dziedzictwa kulturalnego oraz wzbogacenie oferty kul-
turalnej kierowanej do szerokiego grona odbiorców. Realizacja 
projektu miała na celu aktywizację twórców regionalnych przez 
propagowanie ich działalności, przekaz tradycji i obyczajów mło-
dym ludziom oraz integrację i budowanie tożsamości lokalnej 
mieszkańców Beskidu Dukielskiego. 

W ramach projektu został zorganizowany cykl warsztatów w 
5 ścieżkach tematycznych zielarskich, plecionkarskich, pisania 
ikon, ceramicznych oraz serowarskich prowadzonych pod okiem 
doświadczonych instruktorów ze Stowarzyszenia Inicjatyw Kul-

W gospodarstwie agroturystycznym w Zawadce Rymanowskiej

Helga Bauer - koordynator projektu 
LANDLUST

Barbara Pudło z IT w Dukli

Maluchy były zachwycone

Piknik rozpoczęto wystę-
pami artystycznymi. Dzieci 
ze wszystkich grup wieko-
wych przedstawiły program dla 
swoich rodziców z okazji Ich 
święta. Były piosenki, wiersze 
i piękne tańce. Po wspólnych 
życzeniach i wręczeniu laurek 
zaczęła się prawdziwa zabawa 
prowadzona przez panią wo-
dzirej. Dzieci wraz z rodzicami 
brały aktywny udział w licznych 
konkursach i zabawach. Wszy-
scy uczestnicy byli nagradzani 
drobnymi upominkami. Wiele 
radości sprawiły niespodzianki, 
które kryły się pod cegiełkami 
wartościowymi jak również na-
grody główne jakie trafiły do 
rąk siedmiu szczęśliwców. Do 
dyspozycji najmłodszych były 
dmuchane zabawki, trampolina, 
basen z kulkami i stoisko, na 
którym można było umalować 
sobie twarz. Nie zabrakło także 
grillowanych kiełbasek, słod-
kich ciasteczek, waty cukrowej 
i napojów.

Cały czas dopisywała nam 
pogoda, wilczy apetyt i dobry 
humor. Oprócz świetnej za-

bawy piknik przyniósł nam do-
datkową korzyść – za zebrane 
środki doposażymy mały plac 
zabaw.

Dziękujemy wszystkim Ro-
dzicom za przybycie i aktywny 
udział w Pikniku a w szczegól-
ności tym, którzy bezpośrednio 
przyczynili się do jego zorga-
nizowania. Podziękowania na-
leżą się również sponsorom, 
restauracji „Ziko”, Ośrodkowi 
Kultury w Dukli, Muzeum Hi-
storycznemu w Dukli, Gospo-
darce Komunalnej, Pani Kata-
rzynie Rąpale i Pani Katarzy-
nie Jasińskiej-Boruli za cie-
kawe malowanie twarzy dzie-
ciom jak i Pani Magdalenie Ko-
nop za uwiecznienie tych pięk-
nych chwil na zdjęciach.

Takie spotkania niewątpli-
wie integrują rodziców z przed-
szkolem oraz stwarzają okazję 
do aktywnego spędzania wol-
nego czasu.

Z niecierpliwością czekamy 
na kolejny – III Piknik. Do zo-
baczenia za rok !

Alicja Jaworska

turalno-Ekologicznych „Animare”, partnera projektu. W warszta-
tach wzięły udział dzieci i młodzież z gminy Dukla. Ważnym ele-
mentem projektu było zorganizowanie wystawy prac osób biorą-
cych udział w warsztatach, jak również twórców działających w 
Beskidzie Dukielskim. Otwarcie wystawy podsumowującej pro-
jekt miało miejsce 14 czerwca 2014 roku, było połączone z kier-
maszem rękodzieła artystycznego oraz regionalnych produktów 
spożywczych i ich degustacją, a także występami zespołów regio-
nalnych pieśni i tańca. Wydany został folder „W kręgu tradycji  
i kultury w Beskidzie Dukielskim”, w którym zostały ujęte główne 
etapy realizacji projektu.

Poniesione wydatki kwalifikowane na realizację projektu wy-
noszą 7218,36 z tego dofinansowanie z Funduszu Promocji Pro-
duktu/Regionalnego /Tradycyjnego/ Ekologicznego – NGO, JST 
wynosi 6135,61 PLN (85 %), a wkład własny Muzeum Historycz-
nego-Pałac w Dukli wynosi 1082,75 PLN (15 %). Termin realiza-
cji od 15 października 2013 do 30 czerwca 2014 r.

Dane beneficjenta:
Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli
ul. Trakt Węgierski 5
38-450 Dukla
www.muzeumdukla.pl
e-mail:muzeum@dukla.pl
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BLISKO NIEBA STOJĄ TATRY
Z góry świat wydaje się lepszy.

Gimnazjaliści  
z Równego laureatami

2 czerwca 2014 roku w Teatrze Maska w Rzeszowie miało 
miejsce uroczyste wręczenie dyplomów dla laureatów Interneto-
wego Przeglądu Szkolnych Teatrów TVP na Podkarpaciu za rok 
2013. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie klasy I gim-
nazjum ZSP w Równem, którzy spektaklem pt. „Niezwykłe 
przygody Ufki i Ufcia” przygotowanym pod opieką pań Beaty 
Bek i Anety Cyran podbili serca jury i zajęli I miejsce w wo-
jewództwie. 

Pielgrzymka do Krzyża 
Wdzięczności,

w intencji wszystkich, którzy zginęli

Pielgrzymka do Krzyża Wdzięczności w Iwli, postawionego 
przed laty przez parafian wdzięcznych za ocalenie w Drugiej 
Wojnie Światowej, odbędzie się 19 lipca br. , zbiórka przy Sta-
rej Szkole o godz. 14.15. 

W tym roku pielgrzymka połączona jest z poświeceniem ta-
blicy upamiętniającej 70. lecie operacji karpacko-dukielskiej. Na 
uroczystości zostali zaproszeni przedstawiciele ambasad krajów 
biorących udział w operacji.

Jak napisać powieść?
Warsztaty z Joanną Jagiełło

11 czerwca br Biblioteka Publiczna w Dukli wspólnie z biblio-
teką szkolną Zespołu Szkół nr 2 zorganizowały spotkanie autor-
skie - w formie warsztatów- z Panią Joanną Jagiełło.

Msza św. koncelebrowana przez kapłanów z Polski, Słowa-
cji i Ukrainy zostanie odprawiona o godz. 15.00 przy Krzyżu w 
intencji wszystkich, którzy zginęli podczas operacji. Będzie też 
okazja do spotkania z prof. Mieczysławem Rybą z Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, który wygłosi okolicznościowy refe-
rat, a także z parlamentarzystami i samorządowcami. W nadziei 
na wspólne spotkanie, skorzystania z owoców duchowych i pa-
triotycznych

Zapraszamy Wszystkich do wzięcia udziału w pielgrzymce.
ks. proboszcz parafii w Iwli

Organizatorzy

Piękny Beskid Niski i Ta-
try to szczególne miejsca pa-
mięci naszego Świętego Jana 
Pawła II. 2 czerwca 2014 r. 
uczniowie szkół ZS nr2 z Du-
kli i ZS z Jedlicza uczestni-
czyli w zajęciach terenowych 
na czerwonym szlaku w naj-
dostojniejszych polskich gó-
rach. Tradycją wieloletnią na-
szych zaprzyjaźnionych szkół 
jest deptanie po szlakach bli-
skiego i dalszego otoczenia. 
Potęgę gór podziwiamy wcho-
dząc na nie i oglądając piękny 
świat ze szczytu. Pogoda w gó-
rach jest zmienna, my mieliśmy 
przegląd całorocznej pogody  

Targi Kulinariów  
w Iwoniczu 

25 maja odbyły się już po raz drugi Targi Kulinariów w Iwo-
niczu. Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Kro-
śnie, a przedsięwzięcie współfinansowane było ze środków szwaj-
carskiego programu współpracy z nowymi krajami członkow-
skimi Unii Europejskiej. 

Spotkanie otworzył wicestarosta p. Andrzej Guzik po czym 
przywitał wszystkich i podziękował za trud włożony w kultywowa-
nie tradycji, przekazywanie następnym pokoleniom oraz przygoto-
wanie stoisk. Celem imprezy była promocja produktów wytwarza-
nych metodami tradycyjnymi na terenie powiatu krośnieńskiego, 
będących dziedzictwem kulinarnym naszego regionu. Wystawcami 
były Koła Gospodyń Wiejskich, szkoły kształcące w zawodach ga-
stronomicznych oraz regionalne stowarzyszenia. Organizatorzy 
przygotowali dwa konkursy na NAJŁADNIEJSZĄ POTRAWĘ  
I NAJŁADNIEJSZE STOISKO. Przedstawicielki naszych kół go-
spodyń stanęły na wysokości zadania i zdobyły kolejno: III miej-
sce KGW z Barwinka z p.Anna Delimatą na czele za „ najład-
niejsze stoisko” i wyróżnienie KGW z Równego z przewodni-
czącą p. Grażyną Kłap za „najsmaczniejszą potrawę”, zupę  
cebulową. 

Norbert Uliasz

Tabor w Zawadce 
Rymanowskiej

to tydzień wypełniony od rana do wieczora tradycyjną mu-
zyką i tańcem z rejonu Beskidu Niskiego. To potańcówki do rana, 
warsztaty lirnicze i skrzypcowe, wykłady, przedstawienia, wikli-
niarstwo, filcowanie, budowanie prostych zabawek, fujarek, wy-
platanie przeróżnych splotów, garncarstwo, tkanie chodników…

Tabor w Zawadce to piękna beskidzka przyroda, plac zabaw, 
kozy, owce, konie…

Dla dzieci specjalna oferta: 
• przedpołudniowy klubik z tradycjami:
• warsztaty muzyczno – taneczne i rękodzielnicze, praca 

nad widowiskiem teatralnym.
Na taborze w Zawadce spotkacie pasjonatów i naukowców, 

Łemków i Pogórzan, amatorów i profesjonalistów, mistrzów  
i uczniów, muzykantów w wieku od kilkunastu do dziewięćdzie-
sięciu lat, ze wsi i z miasta…

Wszystkich łączy ciekawość tradycji i chęć doświadczania jej 
całym sobą

Zapraszamy kawalerów i panny, mężów i żony, dziadków  
i wnuków, rodziców i bezdzietnych!

https://www.facebook.com/pages/Rodzinny-Tabor-w-
Zawadce-Rymanowskiej-13-20-lipca-2014/247812818736035

http://rodzinnytabor.pl/

http://vimeo.com/97445301
http://vimeo.com/95640144
http://vimeo.com/95605007

https://www.facebook.com/pages/Rodzinny-Tabor-w-
Zawadce-Rymanowskiej-13-20-lipca-2014/247812818736035

http://rodzinnytabor.pl/
Pozdrawiam

Agata Krawczyk

Laureaci z opiekunkami i wicekuratorem oświaty A. Wydro

W spotkaniu uczestniczyła 
pani Alicja Wosik - wicewoje-
woda podkarpacki, pan Antoni 
Wydro - wicekurator Oświaty, 
pan Jacek Szarek - dyrektor 
TVP Rzeszów oraz pani Mo-
nika Szela - dyrektor Teatru 
Maska.

Internetowy Teatr TVP dla 
szkół to autorski projekt Tele-
wizji Polskiej, którego ideą jest 
tworzenie jak najlepszego do-
stępu do wydarzeń kulturalnych 
na wysokim poziomie. Skiero-
wany jest do uczniów z małych 

miejscowości, często oddalo-
nych od placówek teatralnych, 
z zamiarem urozmaicenia zajęć 
szkolnych oraz zaszczepiania w 
młodych odbiorcach zamiłowa-
nia do sztuki ambitnej i warto-
ściowej. Licznie zgromadzona 
w teatrze młodzież miała moż-
liwość obejrzeć premierę sztuki 
Sławomira Mrożka „Na pełnym 
morzu” przygotowaną przez Te-
atr Maska w Rzeszowie. Spek-
takl był jednocześnie transmito-
wany w Internecie. 

Aneta Cyran

tj. słońce, mgłę, deszczyk, śnieg 
zalegający na zboczach i lód na 
Czarnym Stawie pod Rysami. 
Nad Morskim Okiem ogląda-
liśmy piękne okazy roślin; wi-
dłaka, urdzika karpackiego, ró-
żeńca górskiego, podbiałka al-
pejskiego i ciemiężycę .

Pogoda dopisała, ucznio-
wie i opiekunowie na czele  
z panem dyrektorem J. Draje-
wiczem również.

Miło jest nadal utrzymywać 
kontakt z macierzystą szkołą- 
dziękuję koleżance Małgosi 
Kusiak organizatorce zajęć 

Zdj i tekst M. Walczak

W spotkaniu uczestniczyły 
33 osoby, wśród których byli 
chętni gimnazjaliści i licealiści 
z naszej szkoły oraz gimnazja-
liści z Równego i Miejsca Pia-
stowego.

Na wstępie Pani Jagiełło za-
prezentowała swoją twórczość, 
opowiadając przy tej okazji  
o sobie, swojej pracy i źródłach 
inspiracji. Później spotkanie 
zmieniło się w „Warsztaty kre-
atywnego pisania”, polegające 
na wspólnym ćwiczeniu wy-
obraźni i umiejętności obser-
wacji. Każdy z uczestników 
otrzymał fotografię nieznanego 
sobie człowieka i miał za zada-
nie stworzyć jego osobowość: 
począwszy od nadania imie-
nia, określenia statusu społecz-
nego, wieku, kraju pochodze-
nia i wykonywanego zajęcia,  
a skończywszy na stanie emo-
cjonalnym w chwili wykony-
wania zdjęcia. Rezultaty tego, 
wcale niełatwego ćwicze-
nia, były zaskakujące dla sa-

mych uczestników, którzy pew-
nie sami siebie nie podejrze-
wali o posiadanie tak bujnej 
wyobraźni. Chyba najwięcej 
emocji wywołały mroczna po-
stać Marty, z czasów Rewolucji 
Francuskiej, czy komiczny wła-
ściciel restauracji „Świnka”. 
Pierwsza mrożąca krew w ży-
łach, druga wywołująca salwy 
śmiechu!

W dalszej części zajęć 
nowo stworzeni „bohaterowie” 
zaczęli ze sobą rozmawiać – 
w ten sposób młodzi literaci 
zmierzyli się ze sztuką konstru-
owania dialogu. Również tu-
taj pomysłowość uczestników 
nie znała granic. Wszystko to 
było wsparte radami doświad-
czonej Pisarki. Praca i kreatyw-
ność uczestników spotkania zo-
stała skomplementowana przez 
Panią Jagiełło. Kto wie? Może 
wśród naszej młodzieży są 
przyszli mistrzowie powieści?

Joanna Szczurek

Joanna Jagiełło jest absolwentką anglistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego. Współpracowała z miesięcznikami „Perspek-
tywy” i „Cogito”. Jest redaktorką podręczników do języka angiel-
skiego. A przede wszystkim jest autorką książek dla młodzieży, jej 
debiutancka powieść „Kawa z kardamonem” była nagradzana w 
wielu konkursach. A jej kontynuacja „Czekolada z chili” również 
cieszy się uznaniem czytelników.



Dukla.plstr. 8  nr 7/2014 Dukla.plnr 279  str. 9  

R a m o w y  p r o g r a m  m u z e a l n e g o  ś w i ę t a  k u l t u r y  i  t r a d y c j i  ł e m ko w s k i c h 

„Od Rusal do Jana” 2014:
26.07.2014 roku (sobota):

- 17.00 zwiedzanie Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, promocja książki  
„Świat Łemków”,

- 20.00 prezentacja zdjęć Jarosława Mazura, projekcje filmów o tematyce łemkowskiej;
- 21.30 biesiadowanie przy ognisku.

27.07.2014 roku (niedziela):
- 11.00 msza w cerkwi w Zyndranowej,
- 13.00 złożenie kwiatów w miejscach pamięci,
- 13.15 uroczyste rozpoczęcie święta, przywitanie gości,
- 13.30 występy zespołów folklorystycznych: Czerwena Ruta z Polan (Polska), Wilsznia z Po-

lan (Polska), LEM-MY z Komańczy, Stropkowczan (Słowacja), Tereściacy z Zawadki 
Rymanowskiej, Hudacy z Kolbuszowej (Polska), Makowica ze Świdnika (Słowacja), 
Burjan (Polska).

Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej
w Zyndranowej

Zyndranowa 1, 38-454 Tylawa, woj. podkarpackie

Tel. 13 43 307 12,    e-mail: zyndranowa@op.pl    NIP 684-22-90,    REGON 370255704

W międzyczasie zorganizo-
wane zostaną dwa konkursy dla 
dzieci i młodzieży: plastyczny 
i muzyczny. Wszyscy uczest-
nicy nagrodzeni zostaną upo-
minkami.

Podczas święta odby-
wać się będą pokazy rzemio-
sła, rękodzieła oraz prezentacje  
i wystawy twórców ludowych. 
Przewidziany jest również czas 
na zwiedzanie Muzeum Kul-
tury Łemkowskiej w Zyndra-
nowej, wystaw, prezentacja fo-
tografii oraz projekcje filmów  
o tematyce łemkowskiej.

II Dukielski Charytatywny 
Maraton ZUMBY

6. lipca 2014 r. w ramach 
corocznych obchodów Dni Du-
kli w hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji odbędzie się 
II Dukielski Charytatywny 
Maraton ZUMBY. Organiza-
torami imprezy są: Dukielska 
Sekcja Zumby oraz Szkolne 
Koło Caritas, działające przy 
ZSP w Równem. Startujemy  
o godzinie 15.00 i przez trzy go-
dziny tańczymy dla Dominika. 
W przerwie odbędzie się loso-
wanie upominków dla uczest-
ników maratonu oraz konkursy  
z nagrodami.

O najwyższą klasę tego 
II Dukielskiego Charytatyw-
nego Maratonu ZUMBY za-

dba ośmiu wspaniałych in-
struktorów z Podkarpacia: Ma-
rzena Adamik – Dukla, Edyta 
Zakrzewska – Sanok, Paulina 
Korga – Dębica, Paulina Fa-
łat-Kosiek – Krosno, Kata-
rzyna Przepiórka-Caputa – Ja-
sło, Marek Duda – Stalowa 
Wola, Adam Możdżer – Sta-
lowa Wola, Gabriela Michal-
ska – Jasło. 

Całkowity dochód z im-
prezy przekazany zostanie na 
rehabilitację Dominika, który 
w wyniku nieszczęśliwego wy-
padku złamał kręgosłup.

Do udziału w maratonie zapraszamy zarówno starszych, jak  
i młodszych, kobiety oraz mężczyzn, wszystkich ludzi o wielkim 
sercu, którzy poprzez zabawę chcą pomagać innym. Uczestniczyć 
w imprezie można zarówno na parkiecie, jak i na widowni. 

Wszystkim zumboholikom gwarantujemy 3 godziny mega po-
zytywnej energii, którą na pewno spożytkują w czasie nadchodzą-
cych wakacji. 

Niezbędnik zumbowicza:
- czyste obuwie sportowe 
- woda do picia
- ręcznik
- dobry humor

Koszt biletów w przedsprzedaży: 20 zł, w dzień imprezy: 30 zł.
Zapisy pod numerami telefonów:

tel. 663594361, e-mail: red79.79@tlen.pl
tel. 516030676, tel. 883232388
Pieniądze można również wpłacać na konto SK Caritas: Bank PBS 
o/Dukla – nr konta: 25 8642 1096 2010 9607 7753 0002 - z dopi-
skiem dla Dominika.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Bur-
mistrza Dukli pana Marka Góraka oraz patronatem medialnym 
przez: Radio Rzeszów, TVP Rzeszów, DPS, Podkarpacie, portale: 
www.edukla.pl, www.terazkrosno.pl 

XVI Międzynarodowy 
Rodzinny Turniej  
w Tenisie Stołowym 

+ dziecko do 16 lat wystartowały 4 rodziny  
z Dukli: 

- Artur Wszołek z Gracjanem 
- Dariusz Olbrycht z Michałem 
- Mariusz Sporek z Szymonem 
- Bogdan Maciejewski z Szymonem 
System gier wyglądał następująco:
Grano do dwóch wygranych setów i poje-

dynków gdzie rodzic grał z rodzicem, a dziecko 
z dzieckiem i ewentualnie przy wyniku 1:1 de-
cydował debel.

W pierwszej fazie turnieju grano w grupach 
z 3 i 4 rodzinami gdzie do dalszego etapu kwa-
lifikowały się po dwie najlepsze drużyny . Ro-
dziny - Artur Wszołek z Gracjanem oraz Da-
riusz Olbrycht z Michałem zakończyli turniej 
na fazie grupowej natomiast Mariuszowi Spo-
rkowi z Szymonem oraz Bogdanowi Macie-
jewskiemu z Szymonem udało się dotrzeć do 
kolejnych rund pucharowych gdzie ostatecz-
nie zajęli Sporkowie 5 miejsce, a Maciejew-
scy uplasowali się na 3 pozycji. Poniżej czo-
łowa ósemka kategorii RODZIC + DZIECKO 
DO 16 LAT 
1. Smik Miroslav + Miroslav - (Spisska Bela, 

Słowacja)
2. Błocho Zdzisław + Przemysław - (Olesno)
3. Maciejewski Bogdan + Szymon - (Dukla)
4. Kuźmicz Jerzy + Jakub - (Sandomierz)
5. Sporek Szymon + Mariusz - (Dukla)
6. Milan Vladimir + Martin - (Keżmarok, Sło-

wacja)
7. Chmielowski Zbigniew + Jakub - 

(Dubiecko)
8. Klocek Krzysztof + Kamil - (Łętownia)

Bogdan Maciejewski

25 maja 2014 r. w miejsco-
wości Frysztak odbył się XVI 
Międzynarodowy Rodzinny 
Turniej w Tenisie Stołowym 
PRO FAMILIA – CUP 2014 
. W turnieju wystartowało 83 
rodziny – 166 zawodników: 
- 22 rodziny – 44 zawodników 

z Słowacji, ( Koszyce, Pre-
sov, Śvidnik, Keżmarok, 
Kamienica, Vojcice, Mar-
tin, Poproć, Spisska Bela ),

- 5 rodzin – 10 zawodników  
z Ukrainy ( Lwów).

- 40 rodzin – 80 zawodników  
z woj. Podkarpackiego z 
następujących miejscowo-
ści – Brzostek, Głowienka 
Rzeszów, Krościenko Wy-
żne, Dębica, Dukla, Du-
biecko, Turze Pole, Góra 
Ropczycka, Frysztak, Jasło, 
Szerzyny, Krosno, Jedlicze, 
Biecz, Bratkówka, Łańcut, 
Łętownia, Leżajsk, Luba-
towa, Łęki Dukielskie, Bi-
narowa, Kołaczyce, Jaro-
sław, Moderówka, Odrzy-
koń, Nisko, Przysietnica, 
Przemyśl, Strzyżów, Sta-
lowa Wola, Wojaszówka.

- 8 rodzin – 16 zawodników  
z woj. małopolskiego, Kra-
ków, Szczawa, Olesno, 
Wieliczka, Skołoszów, 
Wola Rędzińska, Tarnów, 
Klucze/Olkusz.

- 8 rodzin – 16 zawodników, 
z woj, śląskiego, święto-
krzyskiego, Gliwice, San-
domierz, Tłumień Święto-
krzyski.
Turniej rozgrywany był  

w czterech kategoriach, a w jed-
nej z nich w kategorii rodzic 
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Czterdzieści lat minęło  
jak jeden dzień….

Ten piękny Jubileusz obchodziły absolwentki Liceum Ogólnokształcą-
cego w Dukli rok matury 1974 klasa B.

Podkarpaccy 
przedsiębiorcy  
na targach w Miami

W dniach 2-5 czerwca w Miami na Florydzie odbyły 
się 35. Międzynarodowe Targi CAMACOL. Wzięli w nich 
także udział podkarpaccy przedsiębiorcy oraz przedstawi-
ciele samorządu województwa na czele z marszałkiem Wła-
dysławem Ortylem. Udział w targach wpisuje się w starania 
o uruchomienie lotniczych połączeń cargo z Rzeszowa do 
Miami. W targach chętny udział brali przedsiębiorcy z Pod-
karpacia, wśród których byli między innymi przedstawiciele 
firm z branży lotniczej, a także osoby reprezentujące, działa-
jące w naszym województwie klastry (energia odnawialna, 
jakość życia, rolno-spożywczy, Informatyka Podkarpacka). 
Podkarpacką branżę rolno-spożywczą zwłaszcza producen-
tów ekologicznych reprezentował m. in. dukielski przedsię-
biorca p. Paweł Krajmas, prezes Stowarzyszenia Polska 
Ekologia.

„Nasze województwo ma wielki potencjał i trzeba go 
umiejętnie wykorzystać. Jesteśmy liderem, jeżeli chodzi  
o przemysł lotniczy, posiadamy też nowoczesne lotnisko,  
a to są ważne atuty, które musimy umiejętnie zagospodaro-
wać” – tłumaczył udział marszałek Władysław Ortyl.

 Oprócz Podkarpacia w targach brali udział przedsta-
wiciele z województwa dolnośląskiego, lubuskiego, podla-
skiego oraz z Gliwic. Wszystkie firmy obecne na targach 
miały możliwość uczestniczenia w zorganizowanej przez 
Ministerstwo Gospodarki i Wydział Promocji Handlu i In-
westycji w Waszyngtonie konferencji „Poland - United Sta-
tes - Latin America Business Opportunities” oraz w wyda-
rzeniu promocyjno-networkingowym, która odbyła się we 
wtorek 3 czerwca. 

Program targów obejmował seminaria, panele dysku-
syjne, sesje plenarne a przede wszystkim bezpośredni kon-
takt z przedstawicielami biznesu z obu Ameryk.

Targi Camacol to największe coroczne forum izb gospo-
darczych obu Ameryk, organizacji handlowych oraz rządo-
wych agencji zajmujących się wymianą towarów i usług. 

Źródło i foto:
http://www.si.podkarpackie.pl/

opracował: K. Krowicki
polskaekologia.org

Finał Regionalnej Olimpiady Wiedzy 
o Wielkich Polakach  
- św. Jan z Dukli

Dukla to urocze miasteczko położone nad rzeką Jasiołką,  
u stóp Cergowej. Tutaj żył i działał polski święty katolicki, pu-
stelnik, zakonnik, duchowy syn św. Franciszka z Asyżu - św. Jan  
z Dukli, kanonizowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II  
w 1997 roku w Krośnie. Związany z dukielską i podkarpacką zie-
mią, jest dla współczesnych wzorem głębokiej wiary, ewangelicz-
nego radykalizmu i ubóstwa. To jemu właśnie poświęcona była 
tegoroczna, czternasta edycja Regionalnej Olimpiady Wiedzy  
o Wielkich Polakach, organizowana od lat przez Wydział Na-
uki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu i Michalicki 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym. Finał 
olimpijskich zmagań miał miejsce w Zespole Szkół nr 2 w Dukli, 
któremu patronuje św. Jan.

– miejsce finałowych zmagań 
– do tego stopnia, że słyszal-
ność spadła prawie do zera. Na 
szczęście trwało to tylko kil-
kanaście minut i można było 
rozpocząć finał. Z 30 finali-
stów test pisemny wyłonił naj-
lepszą dziesiątkę i teraz ona 
miała się zmagać o punkty w 
części medialnej i ustnej. Fi-
nalistki (10 dziewcząt) wyka-
zały się solidną, często nad-
zwyczaj dokładną znajomo-
ścią biografii i duchowości 
św. Jana z Dukli, treścią ho-
milii św. Jana Pawła II i li-
stów pasterskich ks. abp. Jó-

zefa Michalika poświęconych 
bohaterowi olimpiady. Należy  
z uznaniem podkreślić talent  
i pracę młodych ludzi. Ich wy-
siłek oceniało jury w składzie: 
ks. Jerzy Gałązka (przewodni-
czący), o. Dobromił Maria Go-
dzik OFM i ks. Dariusz Kie-
lar CSMA. Nad sprawnym  
(i technicznym) przebie-
giem finału czuwali ponadto: 
ks. Waldemar Janiga, ks. Pa-
weł Wojakiewicz CSMA, ks. 
Konrad Dyrda (prowadzący 
finał) oraz grono nauczycieli 
MZSP w Miejscu Piastowym: 
p. Teresa Masłowska, p. Re-
nata Kmak – Frydrych, p. Sta-
nisław Buczek, p. Wojciech 
Kilar i p. Rafał Zarych.

I stało się! Po pełnych emo-
cji zmaganiach nastąpiło ogło-
szenie wyników. Oto lista naj-
lepszych z najlepszych:
1. Karolina Folcik (Publiczne 

Gimnazjum w Lubatowej), 
79 pkt.

2. Aleksandra Korzeń (Pu-
bliczne Gimnazjum w Luba-
towej), 78 pkt.

Ciepły, wiosenny dzień 20 
maja był dla 30 gimnazjalistów 
- uczestników finału olimpiady, 
dniem pełnym emocji. Kilka 
minut po godz. 9:00 młodych 
finalistów, ich opiekunów, ka-
techetów i zaproszonych gości 
przywitał dyrektor Wydziału 
Nauki Katolickiej Kurii Me-
tropolitalnej w Przemyślu ks. 
prałat Waldemar Janiga. Po 
krótkiej modlitwie i powołaniu 
jury rozpoczęła się część pi-
semna finału. Po jej zakończe-
niu olimpijczycy oraz towarzy-
szący im katecheci, opiekuno-
wie oraz goście uczestniczyli 
we Mszy św. sprawowanej  
w sanktuarium ojców bernar-
dynów przez metropolitę prze-
myskiego ks. abp. Józefa Mi-

chalika. Obecny był również 
ks. Kazimierz Radzik CSMA 
– generał Zgromadzenia św. 
Michała Archanioła, radca ge-
neralny ks. Leszek Przybyl-
ski CSMA, ekonom generalny 
ks. Jerzy Sosiński CSMA, dy-
rektor Michalickiego Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Miejscu Piastowym ks. Marek 
Czaja CSMA, burmistrz Du-
kli p. Marek Górak oraz przed-
stawiciele władz oświatowych  
i samorządowych.

Po Mszy św. rozpoczęła 
się druga część finału. Ale za-
nim do niego doszło, musie-
liśmy przeczekać gwałtowną 
ulewę, która jakby uwzięła się 
na Duklę. Deszcz mocno bęb-
nił w dach sali gimnastycznej 

Finaliści Regionalnej olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach - św. Jan z Dukli

Członkowie jury wręczali nagrody laureatom

Dziewczyny z klasy maturalnej 1974 „B” z wychowawczynią Teresą Czekańską-Jakubik

Dzięki zaangażowaniu i de-
terminacji jednej z koleżanek Te-
resy Bal (Bożętka) udało się ze-
brać sporą grupkę dziewcząt (cała 
klasa żeńska) bo z wychowawczy-
nią 23 osoby. Było to pierwsze kla-
sowe spotkanie od matury w takim 
składzie. Wspaniale było spotkać 
koleżanki oraz z wychowawczy-
nię Panią Teresę Czekańską- Jaku-
bik. Z niektórymi dziewczynami wi-
działyśmy się pierwszy raz od ma-
tury. Najciekawsze było rozpozna-
nie po tylu latach - kto jest kto. Cho-
ciaż muszę przyznać, że niektóre 
dziewczyny wcale się nie zmieniły, 
a wszystkie jesteśmy nadal młode, 
oczywiście duchem.

Spotkanie rozpoczęłyśmy uro-
czystą mszą odprawioną w inten-
cji wszystkich Jubilatów, Wycho-

wawczyni, a także w intencji zmar-
łych koleżanek i pedagogów. Mszę 
odprawił Kustosz Sanktuarium 
- Gwardian Klasztoru o. Miche-
asza Okońskiego w kaplicy św. Jana  
z Dukli. Jak nam przypomniał cele-
brant, tak się składa, że oprócz na-
szego Jubileuszu ten rok to także Ju-
bileusz 600 –lecia urodzin św. Jana z 
Dukli, a także w tym roku przypada 
40 rocznica sprowadzenie relikwii 
św. Jana do Klasztoru w Dukli. Po 
mszy odwiedziłyśmy groby zmarłej 
koleżanki oraz pedagogów. 

Na uroczystym obiedzie wspo-
mnieniom i opowiadaniom nie było 
końca. Nie obyło się także bez „py-
tania” na tematy: „co się działo  
u Ciebie przez ten okres czasu”. Do 
„tablicy” wywoływała Wychowaw-
czyni, a wspomnieniom i opowiada-

niom nie było końca. Miło 
było także spotkać profe-
sorkę matematyki Panię 
Halinę Adamczuk oraz 
profesorkę chemii Panią 
Izabelę Stanosz. Myślę, że 
coroczna tradycja spotkań 
byłaby ciekawym wyda-
rzeniem w naszym życiu. 
Wszystkim koleżankom 
i Wychowawczyni życzę 
wszystkiego najlepszego. 

Do zobaczenia za rok.
Halina Cycak

... i matematyczką p. Haliną Adamczuk (3cia od lewej)
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3. Angelika Szafran (Gimna-
zjum w Haczowie), 73 pkt.

4. Natalia Kluz (Gimnazjum  
w Markowej), 68 pkt.

5. Karolina Sadowska (Gim-
nazjum w ZSP w Uhercach 
Mineralnych), 67 pkt.

6. Kinga Śliwińska (Publiczne 
Gimnazjum w Dubiecku), 
67 pkt.

7. Ewa Hnat (Gimnazjum nr 1 
w Sanoku), 60 pkt.

8. Dominika Płatek (Gimna-
zjum w Leżajsku), 58 pkt.

9. Alicja Połeć (Gimnazjum  
w Adamówce), 57 pkt.

10. Weronika Szczepek (Gim-
nazjum w Brzozowie),  
56 pkt.
Potem przyszedł czas na 

przemówienia, podziękowa-
nia i wręczenie nagród. Pierw-
sze cztery nagrody to piel-
grzymki do Rzymu, ufundo-
wane przez ks. abp. Józefa Mi-
chalika, generała księży mi-
chalitów ks. Kazimierza Ra-
dzika CSMA, Katolickie Sto-
warzyszenie Młodzieży ar-
chidiecezji przemyskiej oraz 
gwardiana dukielskiego klasz-
toru o. Micheasza Okońskiego 
OFM. Za dalsze miejsca przy-
znano rowery, audioodtwarza-
cze, tablety i wieże. Wręczono 
także okolicznościowe statu-
etki, pamiątkowe medale ufun-
dowane przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Miejscu Piasto-
wym, pięknie wydane egzem-
plarze Biblii, albumy oraz dy-
plomy. Warto nadmienić, że 
nagrody rzeczowe oraz dy-
plomy otrzymała cała finałowa 
trzydziestka.

Całość zakończono wspól-
nym obiadem z udziałem 
ks. arcybiskupa, zaproszo-
nych gości, organizatorów, ka-
techetów oraz młodych olim-
pijczyków. Jak co roku, dopi-
sali sponsorzy. Wielu z nich 
już od wielu lat związanych 
jest z tym przedsięwzięciem. 

Dziękujemy dyrektorowi Ze-
społu Szkół nr 2 w Dukli p. Ja-
nowi Drajewiczowi, pracow-
nikom i uczniom, jak również 
ojcom bernardynom na czele 
z o. gwardianem Micheaszem 
Okońskim OFM za wkład, jaki 
wnieśli w organizację oraz  
w przebieg finału, udostępnia-
jąc szkołę, zaplecze, sanktu-
arium a także służąc wszelką 
pomocą, związaną z godnym 
przyjęciem wszystkich uczest-
ników i gości.

Jak wspomniano na wstę-
pie, tegoroczna Regionalna 
Olimpiada Wiedzy o Wiel-
kich Polakach miała już swoją 
czternastą edycję. A zatem  
w 2015 roku czeka nas mały 
jubileusz. Organizacja i prze-
bieg olimpiady to trud, praca 
i zaangażowanie wielu osób: 
duchownych i świeckich. Dla-
tego w tym miejscu każdemu 
z osobna składamy serdeczne 
podziękowanie za współpracę. 
Nie zapominamy jednak, że tę 
olimpiadę, jej klimat, emocje  
i piękno tworzą przede wszyst-
kim młodzi ludzie – gimnazja-
liści, którzy z pomocą i przy 
zaangażowaniu swoich kate-
chetów, z zapałem podejmują 
trud poznawania Polaków 
wielkich duchem i czynem.

A nam pozostaje przygoto-
wać się do jubileuszowej edy-
cji przyszłorocznej olimpiady. 
Jej bohaterem będzie św. Zyg-
munt Szczęsny Feliński (1822-
1895) – arcybiskup warszaw-
ski w czasach zaborów, za-
konodawca, patriota i zesła-
niec – postać niezwykle żywa 
i aktualna. W sam raz na nasze 
czasy. Czekamy więc niecier-
pliwie!

ks. Dariusz Kielar CSMA
Tekst art. pochodz z witryny 
http://www.olimpiada.mzsp.pl

Śpiewali piosenki 
znane i lubiane

13 czerwca w siedzibie Ośrodka Kultury odbył się I Powia-
towy Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej. Wysłuchaliśmy 44 pre-
zentacji lokalnych. Każdy pochwalił sie swoim głosem. Komi-
sja konkursowa w składzie: przewodniczący Wojciech Krężałek,  
Janusz Ciereszyński, Wioletta Madej i Barbara Pudło, postanowiła 
wyróżnić i przyznać nagrody w:

kategorii I
I miejsce Karolina Kołacz - Studio Wokalno- Instrumentalne  

w Krośnie
II miejsce Maria Jarosz - ZS w Sieniawie
III miejsce Marco Casahuaman - Studio Bell Canto w Dukli
wyróżnienie: Karol Gromek - SP w Draganowej, Joanna Ka-

wulok - SP w Głojscach, Weronika Wnęk - indywidualnie 
Równe

kategorii II
I miejsce Weronika Lechowicz - Społeczna Szkoła Muzyczna  

w Krośnie
II miejsce Michał Kondyjowski - ZS w Sieniawie
III miejsce Aleksandra Sołtysik - ZS w Sieniawie

wyróżnienie: Dominika Sikora, Zespół „Rytm” - ZS w Sieniawie, 
Aleksandra Huta - ZS w Sieniawie, Marlena Rygiel - Społeczna 
Szkoła Muzyczna w Krośnie

kategorii III
I miejsce Sandra Ciosek - ZS nr4 w Krośnie
II miejsce Ewelina Witalec - Społeczna Szkoła Muzyczna  

w Krośnie
III miejsce Arleta Urbańska - Studio Bell Canto w Dukli

wyróżnienie: Andżelika Bocheńska - Jedlicze, Adriana Bocheńska 
- Jedlicze, Julita Dunaj - Społeczna Szkoła Muzyczna w Krośnie

Norbert Uliasz

38-450 Dukla, ul.Kościuszki 4
tel/fax: 13 43 300 25

e-mail: osrodekkultury@dukla.pl
i n f o r m u j e

Ośrodek Kultury w Dukli informujeHistoria trzech 
pożółkłych fotografii

ganizował wycieczki dla kura-
cjuszy samochodem z Ryma-
nowa Zdroju do Trzciany na 
Pustelnię. Ubolewał wielce nad 
tym, że ostatni odcinek drogi 
od „gościńca rządowego”, czyli 
Traktu Węgierskiego do Pu-
stelni, liczący 2 km, nie nada-
wał się dla pojazdów mecha-
nicznych. Dojście do kościółka 
dla wielu było uciążliwe, albo 
nawet niemożliwe, biorąc pod 
uwagę przede wszystkim lu-
dzi starszych i niepełnospraw-
nych odwiedzających to święte 
miejsce. Namówił więc hrabia 
Potocki ojca gwardiana Woj-

Obok Dukli po drugiej stro-
nie rzeki Jasiołki na tzw. Za-
rszynie stała bardzo stara wiej-
ska „chałupa” pamiętająca do-
skonale czasy monarchii au-
stro-węgierskiej, w okolicy nie 
było już ani jednego tak starego 
domu. Mieszkała w niej pani 
Janina Krowicka (z d. Dmy-
trzyk), po jej śmierci posesja 
ta wraz z budynkiem została 
sprzedana. W czasie rozbiórki 
domu, a dokładniej przy roz-
biórce starego kaflowego pieca 
znaleziono dobrze zachowane 
stare fotografie, które ukryte 
były za tymże piecem. Trzy 
z nich zwróciły moją szcze-
gólna uwagę, zdjęcia ciekawe, 
bo upamiętniały ważne przed-

sięwzięcie, jakim była budowa 
drogi wiodącej do Pustelni św. 
Jana z Dukli. Jedno ze zdjęć 
przedstawia hrabiego Jana Po-
tockiego z rodziną, drugie hr. 
Potockiego przy kościółku na 
Puszczy, trzecie hrabiego z 
mieszkańcami Trzciany, No-
wej Wsi, Lipowicy w otoczeniu 
duchowieństwa i ważniejszych 
notabli przybyłych z Dukli i re-
gionu. Czytając kronikę klasz-
toru dukielskiego, znalazłem 
zapis tego wydarzenia, miało to 
miejsce w drugiej połowie maja 
1932 roku. Inicjatorem budowy 
drogi na Puszczę był hrabia Jan 
Nepomucen Potocki (1867-
1943), właściciel Rymanowa 
Zdroju. Kilka razy w roku or-

Okoliczni mieszkańcy przed kościółkiem na Puszczy św. Jana z Dukli, po ukoń-
czeniu budowy drogi. Hr. Jan Potocki( z kapeluszem opartym na szychówce), 
obok z prawej strony starosta krośnieński Emil Rappe i drogomistrz Stanisław 
Gościński, z lewej strony hrabiego stoi burmistrz Dukli ks. Antoni Typrowicz

Poświecenie krzyża upamiętniającego budowę drogi do Pustelni św. Jana  
z Dukli. Przed krzyżem stoi gwardian o. Wojciech Kozubal, obok niego z pra-
wej strony hr. Jan Potocki, starosta krośnieński E. Rappe, komendant Policji 
Państwowej w Dukli Płocicki, w tyle za nim drogomistrz Stanisław Gościński.

Hrabia Jan Nepomucen Potocki (stoi pierwszy z prawej) - właściciel dóbr ry-
manowskich, obok niego siedzi żona Maria z Szajerów Potocka w otoczeniu 
swoich synów i córek.

ciecha Kozubala, aby poprosił  
z ambony okoliczną ludność, 
by pomogła przy budowie no-
wej drogi. Chętnych z łopatami 
i furmankami do wożenia żwiru 
z pobliskiej rzeki Jasiołki nie 
zabrakło. Każdy otrzymał na-
leżną zapłatę i to z ręki samego 
hr. Potockiego, on to głównie 
pokrył koszty naprawy drogi. 
Pomocy finansowej udzielił 
również starosta krośnieński 
Emil Rappe oraz Zarząd Mia-
sta Dukli. Kierownictwo ro-
bót drogowych objął bezintere-
sownie drogomistrz Stanisław  

ciąg dalszy na str. 14 u

Milena mistrzynią 
szypułkowania truskawek

15 czerwca br. we Wrocance odbyła się impreza połączona  
z festynem „Święto truskawki”. Podczas imprezy gościnnie wy-
stąpił zespól Mali Łęczanie działający przy Stowarzyszeniu „Jed-
ność” w Łękach Dukielskich i Ośrodku Kultury w Dukli. Zespół 
wystąpił z programem taneczno-wokalnym. Podczas imprezy 
można było wziąć udział w rozlicznych konkursach. Nasza pod-
opieczna Milena Buczyńska zdobyła pierwsze miejsce w konku-
rencji szypułkowania truskawek - gratulujemy. Kierownikiem ze-
społu jest Henryk Kyc za część taneczną natomiast odpowiada in-
struktor z Ośrodka Kultury w Dukli Norbert Uliasz.

Norbert Uliasz
zdjęcie na wkładce
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Jubileusz 600-lecia urodzin św. Jana z Dukli

Poświęcenie Sztandaru Zespołu Szkół nr 2  
w Dukli im. św. Jana z Dukli
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Uczestnicy uroczystości zgromadzeni na placu klasztornym

o. Micheasz Okoński - kustosz 
Sanktuarium św. Jana z Dukli

ks. abp Edward Nowak i burmistrz  
Dukli Marek Górak dokonali odsłonię-
cia pamiatkowej tablicy
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Uroczystości przy ZS nr 2 w Dukli

ks. abp Edward Nowak

Uczestnicy uroczystości

Dostojnicy kościelni biorący udział w uroczystościach

Ziemia na której stoimy jest 
przesiąknięta i nabrzmiała 
świętością Jana z Dukli
Jubileusz 600.- lecia urodzin

31 maja 2014 roku w Sank-
tuarium św. Jana z Dukli w Du-
kli odbyła się uroczystość 600 
lecia urodzin św. Jana z Du-
kli. Tłumy wiernych uczestni-
czyły we mszy św. jubileuszo-
wej z okazji 600 lecia urodzin 
św. Jana z Dukli, której prze-
wodniczył metropolita prze-
myski ks. abp. Józef Micha-
lik. We mszy św. uczestniczył 
ks. abp. Mokrzycki ze Lwowa, 
który powiedział o naszym 
świętym: To nie był przeciętny 
zakonnik, wydaje się, że cią-
gle poszukiwał czegoś dosko-
nalszego, zawsze chciał czegoś 
więcej i oczekiwał od siebie do-
skonalszej formy naśladowania 
Chrystusa. 

W uroczystościach wzięły 
udział władze gminy z burmi-
strzem Markiem Górakiem na 
czele, radni Rady Miejskiej 
w Dukli z przewodniczącym 
Rady Andrzejem Dziedzicem 
na czele, radni powiatu kro-
śnieńskiego z przewodniczą-
cym Andrzejem Krężałkiem, 
włodarze sąsiadujących gmin, 
radni Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, posłowie i se-
natorowie, władze kościelne, 
wśród nich dostojny gość ks. 
abp. Edward Nowak z Rzymu, 
siostry zakonne, pani prof. Elż-
bieta Starosławska z pracowni-
kami Centrum Onkologii Ziemi 
Lubelskiej, które od 2010 
roku nosi imię św. Jana z Du-
kli. Przed rozpoczęciem uro-
czystości burmistrz Dukli Ma-
rek Górak odczytał list z oka-
zji 600 lecia urodzin św. Jana z 
Dukli, który przesłał prezydent 
RP Bronisław Komorowski, list 
marszałek Sejmu Ewa Kopacz 
odczytał Jej przedstawiciel. 

Postać św. Jana z Dukli jest 
niezwykła. Urodził się w Dukli 
przed sześcioma wiekami i stąd 

wyruszył w drogę mającą pro-
wadzić go do świętości. Uczył 
się w rodzinnym mieście, a póź-
niej prawdopodobnie w Kra-
kowie. W młodości przebywał  
w pustelni na wzgórzu Zaśpit  
w Trzcianie koło Dukli. Opu-
ściwszy pustelnię wstąpił do 
Zakonu Braci Mniejszych Kon-
wentualnych – franciszkanów. 
Od r. 1444 przebywał we Lwo-
wie, gdzie zasłynął jako wy-
bitny kaznodzieja. Pełnił też 
urząd kustosza kustodii - prze-
łożonego franciszkańskiego 
okręgu lwowskiego. W wieku 
60 lat przeszedł do surowszej 
gałęzi Zakonu, zwanej w Polsce 
bernardynami (od imienia św. 
Bernardyna ze Sieny). Pełnił 
tam również funkcje kaznodziei 
i spowiednika w klasztorach  
w Poznaniu i Lwowie. Pod ko-
niec życia poważnie chorował i 
utracił wzrok. Zmarł i został po-
chowany we Lwowie w tamtej-
szym kościele bernardyńskim. 

Wg relacji zawartej w 
szkicu historycznym „Oblęże-
nie Lwowa w roku 1648” zna-
nego XIX-wiecznego historyka 
lwowskiego Ludwika Kubali, 
św. Jan z Dukli przyczynił się 
do ocalenia Lwowa. Ten nie-
spodziewany odwrót nieprzyja-
ciela, a z nim ocalenie miasta, 
przypisywano cudowi i opowia-
dano, że Chmielnicki i Tuchaj-
bej ujrzeli w chmurach wieczor-
nych nad klasztorem Bernardy-
nów postać zakonnika klęczą-
cego z wzniesionymi rękami 
i widokiem tym przestraszeni 
dali znak do odwrotu. OO. Ber-
nardyni uznali, że to był błogo-
sławiony Jan z Dukli; to też po 
opuszczeniu Lwowa przez ko-
zaków, całe miasto udało się do 
grobu jego z procesyją, złożyło 
na jego grobie koronę, a w na-
stępnym roku wystawiło przed 

kościołem Bernardynów ko-
lumnę, która do dziś dnia ist-
nieje. Na szczycie tejże znaj-
duje się postać Jana z Dukli  
w takiej postawie, jak go wów-
czas w chmurach widziano,  
a w środku kolumny napis: 
Miasto Lwów za przyczyną 
Jana z Dukli 1648 cudownie 
uwolnione od oblężenia Boh-
dana Chmielnickiego i Tuhaja 

ks. abp MieczysławMokrzycki

Beja, chana tatarskiego, po-
mnik ten wystawiło 1649 – pi-
sał L. Kubala.

Po jego śmierci do grobu 
pielgrzymowali nie tylko ka-
tolicy, ale i prawosławni, Or-
mianie otrzymując różne łaski. 
Jego kult rozwijał się samo-
rzutnie i był większy niż nie-
jednego świętego kanonizowa-
nego. W 1773 roku papież Kle-
mens XII ogłosił Jana błogo-
sławionym. Od 1948 roku to-
czył się proces kanonizacyjny. 
W 1997 roku kanonizował go 
papież Jan Paweł II 10 czerwca 
1997 roku w Krośnie, obecnie 
już św. Jan Paweł II. Św. Jan  
z Dukli na mocy uchwały 
Sejmu RP został ogłoszony jed-
nym z patronów roku 2014.

Podczas mszy jubileuszo-
wej został poświęcony nowy 
sztandar Zespołu Szkół nr 2  
w Dukli im. św. Jana z Dukli.

Krystyna Boczar-Różewicz

Gościński z Nadola. Przy głów-
nej szosie, w miejscu gdzie 
droga skręca w kierunku Pu-
stelni postawiono drewniany 
pamiątkowy krzyż. Uroczystego 
poświęcenia dokonał ówczesny 
gwardian Klasztoru OO. Ber-
nardynów w Dukli Wojciech 
Kozubal 24 maja 1932 roku. Do 
licznie zebranej ludności prze-
mawiał ojciec Wojciech, staro-
sta z Krosna i hr. Potocki. Od-
tąd można było nawet samo-
chodem zajechać pod samą nie-

mal Pustelnię. Po tym wydarze-
niu znacznie wzmógł się napływ 
pielgrzymów i różnych zbio-
rowych wycieczek, zwłaszcza 
młodzieży szkolnej, która przy-
bywała z bardzo odległych miej-
scowości tym bardziej, że od 
tego pamiętnego roku na Pusz-
czy św. Jana zaczęto odprawiać 
w kościółku nabożeństwa z ka-
zaniem, w niedziele i święta, 
w miesiącach letnich od maja 
do końca września, i tak jest do 
dnia dzisiejszego. 

Wiesław Kopczyk

Wzięty w boskie posiadanie
To tytuł sesji naukowej, która odbyła się z racji 600-lecia uro-

dzin św. Jana z Dukli w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli. 
Sesja rozpoczęła się uroczystą eucharystią pod przewodnictwem 
J.E. ks. abp. Edwarda Nowaka w Sanktuarium św. Jana z Dukli. 

Podczas sesji mówiono miedzy innymi o rozwoju kultu św. 
Jana z Dukli, o procesie kanonizacyjnym, teologicznych podsta-
wach świętości, a także o wizerunku św. Jana z Dukli w sztuce. 
Ks. abp. Edward Nowak, pochodzący z Nowego Żmigrodu, kano-
nik Bazyliki Papieskiej św. Piotra w Watykanie, a w latach 1990-
2007 sekretarz kongregacji ds. kanonizacyjnych przedstawił ku-
lisy procesu beatyfikacji bł. Jana z Dukli. „Święty Jan z Dukli na 
tle epoki” to kolejny referat, który wygłosił o. dr. hab. Zdzisław 
Gogola OFM Conv. z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  
z Krakowa. Rozwój kultu św. Jana na przestrzeni wieków przed-
stawił Stanisław Kalita.

kbr
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ciąg dalszy na str. 20 u

Nie wykluczam kandydowania 
w wyborach samorządowych

z Józefem Głową, przedsiębiorcą, posłem na Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej IV kadencji i radnym Rady Miejskiej drugiej  
kadencji w Dukli rozmawia Krystyna Boczar-Różewicz

K. Boczar-Różewicz: Od kiedy 
i jaką działalność prowadził 
pan początkowo?

Józef Głowa: Działalność go-
spodarczą prowadziłem od po-
czątku lat dziewięćdziesiątych 
do roku 2000, potem kiedy 
otrzymałem mandat posła na 
Sejm Rzeczypospolitej, musia-
łem zrezygnować z jej prowa-
dzenia. Na początku była to 
działalność w zakresie produk-
cji ogrodniczej, później otwo-
rzyłem sklep i wypożyczal-
nię kaset wideo. Swoboda go-
spodarcza w tym czasie była o 
wiele większa, aniżeli obecnie, 
kiedy to dyrektywy Unii Eu-
ropejskiej blokują lub wręcz 
utrudniają rozwój małych  
i średnich przedsiębiorstw.
kbr: Jak pan ocenia działa-
nia gminy w zakresie pomocy 
przedsiębiorcom?

Józef Głowa: Brak jest dia-
logu społecznego władz gminy 
Dukla z przedsiębiorcami, któ-
rzy tworzą rynek pracy. Nie 
podoba mi się polityka pod-
wyższania podatków, która po-
woduje zubożenie firm i likwi-
dację miejsc pracy, brak środ-
ków na rozwój i moderniza-
cję obiektów. Podatki lokalne 
także wysokie. 
Kbr: Jak widziałby pan współ-
pracę przedsiębiorców z wła-
dzami gminy?

Józef Głowa: Przynajmniej raz 
w roku spotykać się z przedsię-
biorcami, aby poznać ich po-
trzeby, wypracować wspólną 
strategię rozwoju, która przy-
czyni się nie tylko do rozwoju 
miasta, ale również środowisk 
wiejskich, które także powinny 
generować miejsca pracy. Po-
winno się tworzyć infrastruk-

turę, która będzie miała wpływ 
na rozwój gospodarczy. Uwa-
żam, że lepiej firmę zwolnić 
z podatków i utrzymać miej-
sca pracy, aniżeli doprowa-
dzić do zwolnień pracowni-
ków, którzy zasilą szeregi bez-
robotnych. Po likwidacji firmy 
i tak podatków nie będzie. Po-
lityka gminy byłaby pewnie 
inna, gdyby prawo stanowione 
przez parlament sprzyjało bar-
dziej przedsiębiorcom. Gmina 
Dukla jest gminą o dużych wa-
lorach przyrodniczych, histo-
rycznych, kult św. Jana z Du-
kli może mieć także wpływ 
na rozwój turystyki. Jednak 
baza noclegowa i gastrono-
miczna jest na słabym pozio-
mie, to powoduje że turyści za-
trzymują się u nas jeden dzień  
i jadą dalej. Sezon turystyczny 
jest u nas za krótki. Turystyka 
to działalność okresowa i zbyt 
duże podatki tak obciążają ist-
niejące firmy, że nie mają pie-
niędzy poza sezonem na utrzy-
manie obiektów. Mam na-
dzieję, że władze samorzą-
dowe zrozumieją, że kryzys go-
spodarczy nie spadł z nieba.
kbr: Jeśli gmina zwalnia z po-
datków to tyle samo traci na 
subwencji.

Józef Głowa: Tak, to właśnie 
jest chore w naszym państwie. 
Jestem jednak zdania, że je-
śli nawet gmina zwolni przed-
siębiorców ze 100 tys. zł po-
datków, to warto, bo zostaną 
miejsca pracy, a przedsiębior-
com nie zabiera się motywacji 
do dalszych inwestycji.
kbr: Prowadzi pan restaura-
cję, proszę powiedzieć jak  
z tego da się wyżyć, wiem że 
w gastronomi nie jest łatwo.

Józef Głowa: Nie jest łatwo, 
zubożenie społeczeństwa po-
woduje, że niewiele osób korzy-
sta z obiadu, kolacji. A koszty 
utrzymania restauracji to nie 
tylko pracownicy, produkty, 
ale również koszty pośrednie: 
energii elektrycznej, gazowej, 
podatki takie jak: podatki lo-
kalne, koncesja na alkohol. Wi-
dzi pani lokal jest pusty, mamy 
godz. 13. Gdyby podnieść pra-
cownikom pensję o 500 zł, po-
przez obniżenie podatków to  
z pewnością przełożyłoby się 
na konsumpcję. 
kbr: Czy według pana zlikwi-
dowanie podatku dochodo-
wego ożywiłoby gospodarkę?

Józef Głowa: Z pewnością tak, 
ale to niemożliwe. Jestem go-
tów zaakceptować nawet 30% 
podatek pod warunkiem, ze 
będzie określona kwota wolna 
od podatku, która pozwoliłaby 
na pozostanie na rynku wielu 
małym firmom, a pracowni-
kom zwiększyć swoje dochody, 
co z pewnością miałoby od-
zwierciedlenie w konsumpcji. 
Nie wiem, czy rządzącym brak 
takiej wiedzy, czy chcą społe-
czeństwo upokorzyć.
kbr: Kiedy rozpoczął pan bu-
dowę obiektów w Cergowej  
i kiedy planuje pan zakończe-
nie inwestycji?

Józef Głowa: Budowę rozpo-
cząłem w 2007 roku. Zupełnie 
przypadkowo stałem się wła-

ścicielem tych działek. Pierw-
sze 3,5 ha kupiłem w 2003 
roku od pana mieszkającego 
obecnie w kujawsko-pomor-
skim. Potem kiedy zrodził się 
pomysł jak to zagospodaro-
wać kupiłem kolejne grunty 
min. od gminy Dukla, p. Per-
nalowej, Jasińskiej i zacząłem 
realizować swój pomysł zwią-
zany z planem przestrzennego 
zagospodarowania. Polegał 
on na poszerzeniu starego ko-
ryta rzeki i stworzeniu akwenu 
wodnego do celów rekreacyj-
nych i hodowlanych. Udało 
mi się to zrobić, natomiast nie 
udało mi się zakończyć całej 
inwestycji, która jest ogromnie 
kosztowna. Bardzo niski kwo-
towo tzw. zielony kredyt nie 
pozwolił na realizację inwesty-
cji, inny kredyt który wziąłem 
na 8 lat kosztuje mnie rocznie 
100 tys. zł, a zdolność kredy-
towa firmy nie pozwoliła mi 
na wzięcie większego kredytu, 
który pomógłby mi szybko za-
kończyć inwestycję. Myślę, że 
w tym roku uda mi się zakoń-
czyć wszystkie prace i obiekt 
zacznie zarabiać na siebie.
kbr: Proszę powiedzieć jaki 
był koszt tej inwestycji?

Józef Głowa: Do tej pory 
4 mln zł.
kbr: To ogromne pienią-
dze, chociaż patrząc na to 
wszystko co zostało tam zro-
bione i że wszystko rozpo-

Starorzecze Jasiołki zagospodarowane przez Józefa Głowę

W kręgu tradycji i kultury  
w Beskidzie Dukielskim

„Wzięty w boskie posiadanie”
seminarium w muzeum

„Mali Łęczanie”Wykładowcy uczestniczący w seminarium

Uczestnicy sesji

Widok na stawy hodowlane
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Widok na wyspę

Obiekt turystyczny Józefa Głowy

Wystrój apartamentu

Józef Głowa
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częto kupnem ziemi to nie 
jest to wielka kwota. Same 
prace ziemne były z pewno-
ścią bardzo kosztowne.

Józef Głowa: W większości 
prace zostały wykonane syste-
mem gospodarczym.
kbr: Ile osób zatrudnia pan  
u siebie?

Józef Głowa: 5 osób w restau-
racji, ale gdybym uruchomił 
obiekty w Cergowej to wzro-
słoby ono w sezonie letnim do 
10, a nawet więcej osób po-
trzebnych do utrzymania ca-
łości obiektu. Chciałbym przy-
gotować tam łódki, plac zabaw 
typu wesołe miasteczko, ale  
w tej sytuacji podatkowej za-
stanawiam się nad dalszym 
rozwojem, a nawet zamierzam 
podzielić działkę, tę gdzie 
wjeżdżaliśmy, na działki rekre-
acyjne i sprzedać je pod bu-
dowę domków letniskowych.

kbr: Teren jest pięknie po-
łożony nad wodą, z pewno-
ścią nie byłoby problemów ze 
sprzedażą, ale czy nie szkoda 
tego dzielić?

Józef Głowa: Wszystko zale-
żeć będzie od władz gminy, jak 
będzie z podatkami.
kbr: Był pan radnym Rady 
Miejskiej w Dukli drugiej ka-
dencji i posłem na Sejm Rze-
czypospolitej IV kadencji. Pro-
szę przypomnieć o działa-
niach rady w tamtym czasie.

Józef Głowa: Radnym Rady 
Miejskiej w Dukli byłem w la-
tach 1994-1998, kiedy była 
przygotowywana wizyta Ojca 
św. Jana Pawła II w Dukli. 
To okres owocnej współpracy  
z wieloma ówczesnymi rad-
nymi z Równego: p. Mar-
kuszką, p. Drobkiem, z in-
nymi również. Był to okres 
kiedy wykonano wiele zadań, 
np. sprawy kanalizacji Dukli  
i oczyszczalni ścieków. 

Prawda, że samorządy miały 
wtedy więcej pieniędzy i mniej 
zadań. Ale gdy teraz buduje się 
dom ludowy w Nowej Wsi, czy 
remontuje Dom Ludowy w Li-
powicy to uważam to za błędne 
decyzje burmistrzów. Powinni 
oni zapytać mieszkańców, czy 
chcą kanalizację, chodniki, czy 
domy ludowe, które uważam w 
dzisiejszym czasie za zbędne. 
Kiedyś gdy na wsi nie było te-
lewizorów, to ludzie przycho-
dzili na filmy, dziennik TV. Te-
raz każdy ma w domu nie tylko 
telewizor, ale także komputer. 
kbr: Co według pana jest gmi-
nie Dukla potrzebne do roz-
woju turystyki?

Józef Głowa: Powyżej zbior-
ników wodnych na osiedlu  
w Dukli mały stok narciar-
ski, dałoby to możliwość or-
ganizowania zimowisk dla 
dzieci i baza noclegowa mia-
łaby poszerzony sezon tury-
styczny, atrakcje wodne to 
bardzo ważne latem. Już osiem 

lat trwa moja inwestycja i nie 
mogę jej skończyć. W tym roku 
planuje zakończyć i na drugi 
rok udostępnić turystom. Na 
pewno skorzystają z tego inni 
właściciele bazy noclegowej. 
Mam u siebie również stawy 
hodowlane. Hoduję: karpia, 
amura, tołpygę, sandacza, 
szczupaki i węgorza. W lipcu 
uruchamiam łowisko dla go-
ści. Opłata od kg złowionych 
ryb. Serdecznie zapraszam.
kbr: Proszę odnieść się do 
zdania, które pan powiedział 
będąc jeszcze parlamentarzy-
stą: Są tacy, którzy bez parla-
mentu nie widzą przyszłości, 
ale ja się nie martwię. Mam 
hotel z restauracją. Mogę  
z tego dobrze żyć. 

Józef Głowa: Będąc w parla-
mencie spotkałem wiele osób, 
dla których polityka jest spo-
sobem na życie. Mogę powie-
dzieć, że jest to około 70% po-
słów. Oni bez polityki nie mają 
pomysłu na życie i nie przera-
biali na własnej skórze ustaw, 

które tworzyli, dlatego tak one 
są niedoskonałe i nieżyciowe. 
Ja bez parlamentu daje sobie 
radę.
kbr: Proszę powiedzieć, czy 
będzie pan startował w wybo-
rach samorządowych, które 
są już tuż, tuż?

Józef Głowa: W poprzednich 
wyborach startowałem, po-
nieważ nie akceptowałem po-
lityki Rady i burmistrzów. Te-
raz jeszcze nie podjąłem decy-
zji, nie wykluczam jednak kan-
dydowania w wyborach 2014. 
Mam program wyborczy, cho-
dzi mi o to, aby gmina Dukla 
nie wyludniła się, jeżeli nie 
zrobimy teraz czegoś, to za 
chwilę Dukla będzie miastem  
i gminą emerytów.

kbr: Czy jest pan euroentu-
zjastą?

Józef Głowa: Tak, poparłem 
wejście Polski do Unii Euro-
pejskiej podobnie jak więk-
szość Polaków, ale widzę,  
że niewiele na tym korzystamy. 
Kbr: Czy nie uważa pan, że 
Polska jest krajem zbyt opie-
kuńczym i dużo pieniędzy jest 
rozdawanych tym którym się 
nie należy, bo nie pracują.

Józef Głowa: Tak, to jest bul-
wersujące, że z moich podat-
ków utrzymywana jest rzesza 
bezrobotnych, którzy wcale 
nie szukają pracy. Nie je-
stem takim radykalistą jak 
Janusz Korwin-Mikke, który 
uważa, że każdy jest kowalem 
swego losu., ponieważ nie za-
wsze ludzie tracą pracę z wła-

snej winy i tym należy pomóc, 
opieka zdrowotna publiczna 
również jest potrzebna, bo nie 
każdego stać na lekarza w pry-
watnej służbie zdrowia.
kbr: Proszę powiedzieć o swo-
jej działalności sejmowej, 
czym Pan się zajmował, jakie 
ustawy tworzył?

Józef Głowa: Do Sejmu wsze-
dłem z listy Samoobrony, do-
stałem propozycję kandydowa-
nia, wyraziłem zgodę i wsze-
dłem do parlamentu. Kiedy 
poznałem bliżej Andrzeja Lep-
pera zobaczyłem, że zaczyna 
uprawiać politykę w taki sam 
sposób, jak ci z którymi wcze-
śniej walczył, wyszedłem z jego 
partii, szukałem miejsca w in-
nych ugrupowaniach, ale dzia-
łalność sejmową zakończy-

łem jako poseł niezależny. Za-
siadałem w Sejmowej Komisji 
Gospodarki i Odpowiedzial-
ności Konstytucyjnej. Oprócz 
wielu prac, którymi zajmowa-
łem się w Sejmie zorganizo-
wałem wyjazdowe posiedzenie 
Sejmowej Komisji Gospodarki 
w Dukli, na którym dyskuto-
wano o uwarunkowaniach roz-
woju małych i średnich firm. 
W Komisji Odpowiedzialności 
Konstytucyjnej zajmowaliśmy 
się wnioskiem o postawienie 
przed Trybunałem Stanu mini-
stra Skarbu Państwa p. Wąso-
wicza. 
kbr: Dziękuję za rozmowę i ży-
czę realizacji zamierzonych 
celów.

Józef Głowa: Dziękuję bardzo.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje
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Pięć razy super
24 maja br. MOSiR Dukla zorganizował wyjazd na mecz 

T–Mobile Ekstraklasy, Wisła Kraków – Górnik Zabrze. W wy-
cieczce wzięło udział około pięćdziesięciu dzieci i rodziców, była 
to nagroda dla dzieci za wysiłek jaki wkładają w treningi oraz wy-
niki, które osiągnęli w tegorocznych turniejach, a dla rodziców po-
dziękowanie za doping i wsparcie podczas zawodów. 

Sobotni dzień nasza grupa zaczęła od wczesnej pobudki, po-
nieważ wyjazd zaplanowany był na godzinę 6. 00 . Po wesołej po-
dróży zameldowaliśmy przed godz. 10 00 w Krakowie przy ul. 
Rejmonta by wykupić i odebrać bilety, następnie wyruszyliśmy do 
Krakowskiego ZOO, by dzieci mogły obejrzeć nie widywane na 
co dzień zwierzęta. Po zwiedzaniu Ogrodu Zoologicznego przy-
szedł czas na główną atrakcje wyjazdu czyli mecz Wisły z Gór-
nikiem. Po zajęciu miejsc na stadionie młodych piłkarzy czekała 
mila niespodzianka w sklepiku z gadżetami mogli porozmawiać 
oraz dostać autograf od Rafała Boguskiego, który akurat nie brał 
udziału w tym meczu. O godz. 13. 00 sędzia z Japonii rozpoczął 
mecz, a nasza grupa z resztą kibiców zaczęła dopingować Kra-
kowską Wisłę. Jedynym kibicem w naszej grupie, który się wyła-
mał i dopingował Górnika był Olek Wróbel. Jak się później oka-
zało wyszedł na tym najlepiej, ponieważ po bardzo ciekawym i 
zaciętym meczu, w którym padło pięć bramek zwyciężył Górnik  
3 : 2. Podczas meczu chłopcy z wypiekami na twarzach oglądali 
poczynania takich piłkarzy jak Paweł Brożek, Semir Stilić czy Ra-
dosław Sobolewski.

Po emocjach związanych z meczem przyszedł czas na ostatni 
punkt wycieczki, spacer po krakowskim Rynku, jednak plany po-
krzyżowała nam pogoda, a dokładniej oberwanie chmury nad Kra-
kowem, więc postanowiliśmy udać się na obiad i wracać do Dukli 
by zdążyć na finał ligi Mistrzów.

Podsumowując super wyjazd, super mecz, super atmosfera, su-
per sobota a i pogoda do momentu burzy była super.

Daniel Ożga

Szymon Maciejewski 
Indywidualnym Mistrzem Podkarpacia Skrzatów w tenisie  
stołowym

1 czerwca 2014 r. w Błażowej odbyły się Indywidualne Mi-
strzostwa Podkarpacia Skrzatów w tenisie stołowym. W zawodach 
wystartował Szymon Maciejewski zawodnik UKS TKKF MOSiR 
Dukla który po emocjonującym finale pokonał Macieja Kowala  
z PKS Kolping Jarosław zdobywając złoty medal. 

Czołowa ósemka skrzatów:
1. Szymon Maciejewski (UKS TKKF MOSiR Dukla) – 2006 r.
2. Maciej Kowal (PKS Kolping Jarosław) 2005 r. 
3. Bartosz Frączek (KU AZS Politechnika Rzeszów) 2005 r.
4. Hubert Kośkiewicz (UKS Niedźwiada Dolna) 2005 r.
5. Mateusz Patla (LKS Strażak Bratkówka) 2005 r.
=. Dawid Szczygieł (PKS Kolping Jarosław) 2006 r.
7. Kacper Szurlej (Strzyżów) 2007 r.
=. Norbert Lizun (UKS Rokita Rokietnica) 2005 r. 

Bogdan Maciejewski

Hubert Kopczyk  
złotym i brązowym medalistą 
Mistrzostw Województwa Juniorów

18 maja 2014r. w Nowej Sarzynie odbyły się Mistrzostwa Wo-
jewództwa Juniorów w tenisie stołowym w których występował 
Hubert Kopczyk UKS TKKF MOSiR Dukla. W Indywidualnej 

grze zdobył brązowy medal natomiast w grze podwójnej w parze 
z Dawidem Pelczarem z KU AZS Politechnika Rzeszów zdobył 
złoty medal poniżej klasyfikacja czołowych ósemek :

Gra indywidualna : 
1. Jerzy Baran (PUKS Arka Łętownia)
2. Grzegorz Tomoń (KSTS MOSiR Krosno)
3. Hubert Kopczyk (UKS TKKF Dukla)
=. Dawid Pelczar (KU AZS Politechnika Rzeszów)
5. Hubert Żołyniak (PKS Kolping Jarosław)
=. Konrad Klocek (GMKS Strzelec Frysztak)
=. Paweł Kida (PUKS Arka Łętownia)
=. Paweł Oziębło (PKS Kolping Jarosław)

Gra deblowa :
Hubert Kopczyk (UKS TKKF Dukla) / Dawid Pelczar (KU AZS 

Politechnika Rzeszów)
2. Hubert Żołyniak / Paweł Oziębło (obaj PKS Kolping Jarosław)
3. Grzegorz Tomoń (KSTS MOSiR Krosno) / Norbert Wojtuń 

(KTS GOSiR Krościenko Wyżne)
=. Adrian Szczurek / Filip Kociuba (obaj KTS GOSiR Kro-

ścienko Wyżne)
5. Mateusz Włoch / Bartłomiej Wiśniewski (obaj KSTS MOSiR 

Krosno)
=. Konrad Klocek / Maciej Szurlej (obaj GMKS Strzelec 

Frysztak)
=. Jerzy Baran / Paweł Kida (obaj PUKS Arka Łętownia)
=. Michał Andreasik / Krzysztof Jędrzejczyk (obaj LKS Brzosto-

wianka Brzostek).
Bogdan Maciejewski

Hubert Kopczyk
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Finał XVI Indywidualnych Szachowych 
Mistrzostw Województwa Podkarpackiego 

Szkół Podstawowych
5 czerwca 2014 r. w Górnie odbył się Finał XVI Indywidu-

alnych Szachowych Mistrzostw Województwa Podkarpackiego 
Szkół Podstawowych.
Głównym organizatorem był Podkarpacki Związek Szachowy  
w Rzeszowie przy współudziale:

- Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sporto-
wego w Rzeszowie,

- Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim,
- MGOK,SiR w Sokołowie Małopolskim,
- Zespółu Szkół w Górnie,
- Zakładu Mięsnego „ Smak - Górno” w Górnie,
- KSz SDK-Lotnik Mielec.

Turniej rozegrany został na dystansie 7 rund, tempem 15 min. 
na zawodnika, systemem szwajcarskim. Wystartowało 168 za-
wodników. Naszą gminę reprezentowały szkoły: SP Dukla (za-
wodnicy: Rędowicz Emanuela, Mysza Witold i Rajchel Wiktor), 
SP Iwla (zawodnicy: Woźniak Sara, Fornal Grzegorz i Kluk Julia) 
i SP Jasionka (zawodnicy: Możdżan Emilia, Kowalewski Paweł, 
Kowalewski Kornel i Szczurek Patryk). 

Rozgrywki odbywały się w czterech grupach:
- grupa A klasy I-III dziewczęta (29 uczestników),
- grupa B klasy I-III chłopcy (47 uczestników),
- grupa C klasy IV-VI dziewczęta (33 uczestników),
- grupa D klasy IV-VI chłopcy (59).

Wyniki klas I-III dziewczęta:
1. Gaj Magdalena SP 1 Przeworsk
2. Mirowska Oliwia SP Pilzno
3. Uliasz Katarzyna SP nr 4 Krosno

Wyniki zawodników z naszej gminy: Woźniak Sara SP Iwla – 9 
miejsce i Możdżan Emilia SP Jasionka – 22 miejsce.
Szczegółowe wyniki turnieju znajdują się na stronie: http://www.
chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2869/index.html?l=pl

Wyniki klas I-III chłopcy:
1. Guzik Michał SP nr 6 Krosno
2. Bień Hubert SP nr 10 Dębica
3. Słoniec Adrian PSP Kopki

Wyniki zawodników z naszej gminy: Grzegorz Fornal SP Iwla – 
10 miejsce, Kowalewski Paweł SP Jasionka – 16 miejsce i Mysza 
Witold SP Dukla – 20 miejsce.
Szczegółowe wyniki turnieju znajdują się na stronie: http://www.
chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2871/index.html?l=pl

Wyniki klas IV-VI dziewczynki:
1. Krzysztyńska Anna SP nr 1 Brzozów
2. Wolak Julia SP Pilzno
3. Mytych Wiktoria SP Czarna Sędziszowska

Wyniki zawodników z naszej gminy: Rędowicz Emanuela SP 
Dukla – 20 miejsce i Kluk Julia SP Iwla – 23 miejsce.
Szczegółowe wyniki turnieju znajdują się na stronie: http://www.
chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2870/index.html?l=pl

Wyniki klas IV-VI chłopcy:
1. Gaj Szymon SP 1 Przeworsk
2. Miś Mieszko SP nr 2 Dębica
3. Kozak Antoni SP Czarna Sędziszowska

Wyniki zawodników z naszej gminy: Szczurek Patryk SP Ja-
sionka – 34 miejsce, Rajchel Wiktor SP Dukla – 35 miejsce 

i Kowalewski Kornel SP Jasionka – 49 miejsce.
Szczegółowe wyniki turnieju znajdują się na stronie: 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_3056/
Jerzy Gunia

Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego 
Juniorów i Juniorek w szachach

7 czerwca 2014 r. w Krośnie odbyły się Mistrzostwa Woje-
wództwa Podkarpackiego Juniorów i Juniorek w szachach na 
rok 2014.

Organizatorzy turnieju:
- Podkarpacki Związek Szachowy w Rzeszowie,
- KKSz Urania MOSiR Krosno,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Krosno.

Turniej rozegrany został na dystansie 9 rund, tempem 15 min. na 
zawodnika, systemem szwajcarskim. Wystartowało 221 zawod-
ników. Naszą gminę reprezentowali: Rajchel Wiktor (SP Dukla), 
Woźniak Sara, Twardzik Iwona, Fornal Grzegorz i Kluk Julia (SP 
Iwla), Kowalewski Paweł, Kowalewski Kornel i Szczurek Patryk 
(SP Jasionka). 

Rozgrywki odbywał się w 6 grupach wiekowych z podziałem 
na chłopców i dziewczynki.

Wyniki juniorów do lat 9:
1. Babiarz Arkadiusz RzKSz Rzeszów
2. Słoniec Adrian UKS Orlik Rudnik n/Sanem
3. Szpila Szymon Leżajski Klub Szachowy MCK
Wyniki zawodnika z naszej gminy: Kowalewski Paweł SP 

Jasionka zajął 8 miejsce na 35 zawodników.
Wyniki juniorek do lat 11:

1. Mirowska Oliwia GKSz Hetman Pilzno
2. Zygmunt Patrycja UKS Orlik Rudnik n/Sanem
3. Gdula Anna S-KKS Przemyśl

Wyniki juniorek z naszej gminy: Twardzik Iwona SP Iwla – 14 
miejsce i Woźniak Sara SP Iwla – 15 miejsce (na 16 zawodniczek).

Wyniki juniorów do lat 11:
1. Miś Mieszko LKSz GCKiP Czarna
2. Stępniowski Jakub UKS SP1 Leżajsk
3. Kucharski Bartłomiej LKSz GCKiP Czarna
Wyniki zawodników z naszej gminy: Szczurek Patryk SP Ja-

sionka – 16 miejsce, Kowalewski Kornel SP Jasionka – 18 miej-
sce i Fornal Grzegorz SP Iwla – 22 miejsce (na 32 uczestników).

Wyniki juniorek do 13 lat:
1. Krzysztyńska Anna KKSz Urania Krosno
2. Należna Gabriela KGL Szarotka Wadowice Górne
3. Wolak Julia GKSz Hetman Pilzno
Wynik juniorki z naszej gminy: Kluk Julia SP Iwla – 10 miej-

sce (na 14 dziewczynek).
Wyniki juniorów do lat 13:

1. Szpar Miłosz LKS Parnas Stara Wieś
2. Gaj Szymon LKSz GCKiP Czarna
3. Piersiak Krystian WKS Górnovia Górno
Wynik juniora z naszej gminy: Rajchel Wiktor SP Dukla – 17 

miejsce (na 29 zawodników).
Zawody sędziowali: Marian Bysiewicz i Marian Lorenc.
Szczegółowe wyniki zawodów na stronie http://www.chessar-

biter.com/turnieje.php
Jerzy Gunia

Wiele atrakcji z okazji 
Dnia Dziecka

1 czerwca 2014r. na obiektach MOSiR odbył się Gminny 
Dzień Dziecka, który był organizowany przez MOSiR Dukla. Or-
ganizator zapewnił wiele atrakcji dla dzieci. Pogoda nie do końca 
sprzyjała lecz liczne atrakcje sprawiły, że na obiektach MOSiR 
pojawiło się ponad 300 dzieciaków od przedszkolaków po gim-
nazjalistów.

Dzieci zebrane pod Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
swoje święto spędziły na różnego rodzaju rywalizacjach sporto-
wych i sprawnościowych. Do dyspozycji dzieci były dmuchane 
zjeżdżalnie i trampoliny, gdzie można było wyszaleć się do woli. 
Bardziej spokojniejsi mogli pograć gigantycznymi szachami oraz 
rysować różne rysunki kolorową kredą. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się konkurencje sportowe prowadzone przez instruktorów 
MOSiR, dzieci mogły spróbować swoich sił w konkurencjach z te-
nisa ziemnego, biegach, żonglerce, strzelaniu do celu. Najwięk-
szą popularnością z zaproponowanych przez organizatorów atrak-
cji cieszył się paintball, przy którym od samego początku imprezy 
ustawiały się długie kolejki dzieci pragnących sprawdzić się na 
polu bitwy oraz chcących postrzelać do celu na mini strzelnicy. Za 
udział w każdej z konkurencji dzieci otrzymywały upominki, na-
grody, a na osłodę swojego święta watę cukrową i słodki poczę-
stunek.

Po uśmiechach na buziach dzieci i frekwencji na obiektach 
MOSiR można stwierdzić, że zaproponowane atrakcje przypadły 
wszystkim do gustu i Gminny Dzień Dziecka był strzałem w „10”, 
dlatego już teraz zapraszamy wszystkie dzieci już za rok.

Daniel Ożga

Cyklokarpaty Strzyżów
Za nami druga runda cyklu Cyklokarpaty, którego gospoda-

rzem był Strzyżów. Tradycyjnie do wyboru były trzy dystanse 
oraz wyścig XC dla dzieci, które zgromadziły ponad pół tysiąca 
startujących. Pogoda dopisała, na trasie kibice i przyjemna atmos-
fera rowerowego święta. Nasza sekcja pojechała bardzo dobry wy-
ścig zajmując w klasyfikacji generalnej 4 miejsce, tracąc do trze-
ciej drużyny zaledwie 3 pkt., a do zwycięzców 7 pkt. 

Nasz zawodnik Robert Albrycht wygrał w swojej kategorii na 
dystansie Giga. Kilku naszych zawodników uzyskało swoje ży-
ciówki w cyklu Cyklokarpaty co pozwoliło na przesunięcie się w 
generalnej klasyfikacji. Marcin Walaszczyk oraz Wojciech Gołą-
bek łapali „gumy” lecz mimo defektów ukończyli rywalizacje.

„Dystans Hobby” 20 km
Kategoria HM1
8. Rafał Gołąbek -(w kat.”Open” 21 miejsce)- 0h:58min:48sek
9. Michał Niezgoda -(w kat.”Open” 22 miejsce)- 0h:58min:48sek
12. Tomek Mierzejewski -(w kat.”Open” 32 miejsce)- 

01h:01min:41sek
16. Maciek Mierzejewski -(w kat.”Open” 46 miejsce)- 

01h:04min:19sek
19. Filip Jackowski -(w kat.”Open” 76 miejsce)- 

01h:11min:43sek

Kategoria HM2
9. Grzegorz Głód -(w kat.”Open” 15 miejsce)- 0h:55min:48sek
12. Rafał Opałka -(w kat.”Open” 26 miejsce)- 0h:59min:13sek
19. Marcin Misiołek -(w kat.”Open” 41 miejsce)- 

01h:03min:42sek

Dystans „Mega” 56 km
Kategoria MM2
25. Bogusław Belcik -(w kat.”Open” 58 miejsce)- 

03h:05min:02sek
31. Hubert Jakieła -(w kat.”Open” 78 miejsce)- 03h:12min:34sek

Kategoria MM3
8. Marcin Prejznar -(w kat.”Open” 31 miejsce)- 02h:57min:17sek
9. Michał Szopa -(w kat.”Open” 32 miejsce)- 02h:57min:54sek
12. Mateusz Lorenc -(w kat.”Open” 39 miejsce)- 

02h:59min:24sek
75. Wojciech Gołąbek -(w kat.”Open” 196 miejsce)- 

04h:10min:44sek
Kategoria MM4

8. Jacek Szczurek -(w kat.”Open” 56 miejsce)- 03h:04min:30sek
20. Bogdan Przystasz -(w kat.”Open” 139 miejsce)- 

03h:42min:04sek

Dystans „Giga” 69 km

Kategoria GM3
10. Marcin Walaszczyk -(w kat.”Open” 24 miejsce)- 

04h:21min:22sek

Kategoria GM4
1. Robert Albrycht -(w kat.”Open” 6 miejsce)- 03h:37min:14sek

Klasyfikacja drużynowa
4. MTB MOSiR Dukla

PODZIĘKOWANIE
Zarząd UKS TKKF MOSiR Dukla pragnie gorąco po-

dziękować władzom Gminy Dukla, instytucjom, przedsię-
biorstwom, i osobom prywatnym, które w sezonie 2013/14 
wsparły nasz klub finansowo i rzeczowo. Dzięki Waszej po-
mocy dzieci i młodzież mogła realizować swoje sportowe 
marzenia, osiągając bardzo dobre wyniki sportowe god-
nie reprezentowali nasze miasto i gminę na Podkarpaciu 
i kraju.

Zarząd UKS TKKF MOSiR Dukla
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OGŁOSZENIA
KOMUNIKAT

BURMISTRZA DUKLI

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518) infor-
muję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został 
wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz obejmuje działki nr: 280, 334/1 i 574/1 położone 
w Zboiskach oraz część działki nr 64 położonej w Tylawie.
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 21 lipca 2014 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli.

_______________________________________________________

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

Wykaz obejmuje działki nr: 347, 354, 361 i 380 położone  
w Zboiskach oraz działkę nr 915/1 położoną w Teodorówce. 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo-
ści na podstawie art 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 
518) mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w 
terminie do dnia 11 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Dukli 
pok. Nr 106. 
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej 
www.dukla.pl.

Marek Górak
BURMISTRZ

W barwach Szwajcarii
Turniej Deichmana w Rzeszowie

13 czerwca w Rzeszowie odbył się miejski finał turnieju De-
ichmanna. Turniej prowadzony był systemem pucharowym, po-
nieważ w rozgrywkach brało udział aż czterdzieści zespołów z ca-
łego województwa dlatego drużyna, która przegrywała mecz od-
padała z turnieju. Przepustkę do turnieju ogólnopolskiego otrzy-
mywał jedynie zwycięzca tych rozgrywek, w tym roku została nim 
drużyna reprezentująca Wybrzerze Kości Słoniowej. 

Nasz zespół reprezentując barwy Szwajcarii zaczynał turniej 
od drugiej rundy rozgrywek ponieważ w rozgrywkach krośnień-
skich zajęliśmy piąte miejsce. Los przydzielił nam w pierwszym 
meczu drużynę Ghany. Mecz zaczynamy od ataków na bramkę 
przeciwnika staramy się prowadzić grę, ale całą połowę gramy 
bardzo nerwowo i niestety przytrafia nam się błąd w obronie i po 
pierwszej połowie przegrywamy 1 : 0. Drugą połowę zaczynamy 
już troszkę spokojniej i staramy się doprowadzić do wyrównania, 
udaje się nam to po rzucie rożnym, bramkę głową zdobywa Nor-
bert Moszczyński. Bramka wyrównująca sprawia, że idziemy za 
ciosem i próbujemy strzelić kolejne bramki. Drugą bramkę zdoby-
wamy po bardzo ładnym strzale Jakuba Stanosza, a trzecią strzela 
po raz drugi Norbert Moszczyński, mecz wygrywamy 3 : 1 i prze-
chodzimy do 1/8 turnieju. W 1/8 czeka na nas drużyna Dani, mecz 
zaczynamy, już dużo lepiej niż w pierwszym spotkaniu, gramy 
odważniej, próbujemy stwarzać składne akcje, ale rywal nam nie 
ustępuje i znowu jako pierwsi tracimy bramkę, w końcówce po-
łowy udaje się nam doprowadzić do remisu po bramce Aleksan-
dra Wróbla. Na drugą połowę wychodzimy skoncentrowani, sta-
ramy się stwarzać sytuacje i w niektórych brakuje troszkę szczę-
ścia by piłka znalazła się w siatce. Przeciwnicy również co jakiś 
czas wprowadzają groźne sytuacje i niestety jedną z nich udaje się 
im zamienić na bramkę, a nam pozostaje walczyć by doprowadzić 
do remisu, jednak to znowu przeciwnikom udaje się nas zaskoczyć 
i przegrywamy 3:1, jak się później okazało Dania zajęła czwarte 
miejsce w tym turnieju.

Po długiej przygodzie z turniejem Deichmanna żegnamy się  
z tegoroczną edycją kończąc rozgrywki w 1/8 finałów miejskich. 
Za swoją postawę i wysiłek chłopcy otrzymali pamiątkowe me-
dale i dyplomy jednak to co otrzymali najcenniejszego podczas 
tego turnieju to fajna zabawa, rywalizacja z mocnymi zespołami, 
wiele emocji, radość oraz niezbędne doświadczenie, które będzie 
procentować w przyszłości.

Naszą drużynę reprezentowali: Seweryn Nycz, Bytnar Mar-
cel, Bytnar Ernest, Aleksander Wróbel, Eryk Skotnicki, Szy-
mon Kołacz, Paweł Gumienny, Jakub Stanosz, Norbert Mosz-
czyński, Szymon Sporek.

Daniel Ożga

W barwach Szwajcarii
Turniej Deichmana w Krośnie

Chłopcy z rocznika 2003 i 2004 biorą udział w turnieju Deich-
manna rywalizując ze swoimi rówieśnikami z innych szkółek. Jest 
to turniej, w którym drużyny grają pod nazwami reprezentacji bio-
rących udział w mistrzostwach świata, naszej drużynie przypadło 
reprezentowanie barw Szwajcarii. Rozgrywki krośnieńskie odby-
wały się od 27 kwietnia do 23 maja, chłopcy co weekend rozgry-
wali po trzy mecze. 

Podczas rozgrywek chłopcy zagrali kilka bardzo fajnych spo-
tkań między innymi z Francją, Polską, czy Grecją. Z Francją po 
bardzo dobrym i zaciętym meczu musieliśmy uznać wyższość ry-
wala, natomiast mecz z Polską wyszedł nam rewelacyjnie i był 
najlepszym w dotychczasowych rozgrywkach naszej drużyny, 
chłopcy wygrali 4 : 0 z liderem rozgrywek. A mecz z Grecją prze-
graliśmy po bardzo zaciętej rywalizacji 2 : 1 tracąc bramkę w 
ostatnich sekundach meczu. Po całym cyklu spotkań zajęliśmy 
piątą pozycje w tabeli, a nasz reprezentant Jakub Stanosz z dorob-
kiem 33 bramek przewodzi w klasyfikacji strzelców.

Teraz czekają nas decydujące rozgrywki play – off w Rzeszo-
wie, które odbędą się 15 czerwca, zwycięzca pojedzie na finał 
ogólnopolski do Opola.

Naszą drużynę reprezentują: Seweryn Nycz, Szymon Ko-
łacz, Marcel Bytnar, Ernest Bytnar, Norbert Moszczyński, Ja-
kub Stanosz, Aleksander Wróbel, Eryk Skotnicki, Paweł Gu-
mienny, Szymon Sporek.

Daniel Ożga

Udany sezon tenisistów 
stołowych UKS TKKF 
MOSiR Dukla

Zawodnicy UKS Dukla udanie zakończyli sezon 2013/14 za-
równo w rozgrywkach ligowych jak i indywidualnych. Pierwsza 
drużyna grająca w II lidze jako beniaminek bez problemu utrzy-
mała się uzyskując 10 punktową przewagę nad strefą spadkową 
zdobywając 17 pkt. w 19 meczach. Skład I drużyny: Hubert Kop-
czyk , Krystian Frączek, Daniel Antosiak, Bogdan Maciejew-
ski, Jacek Gałuszka. 

Tabela II ligi - grupa o utrzymanie 
 8 KSTS MOSiR „Karpaty” Krosno 19 23 10 3 6 112:78 34 408:332
9  MLKS „Nurt” Przemyśl 19 21 9 3 7 95:95 0 349:358
 10 UKS TKKF MOSiR „Dukla” Dukla 19 17 6 5 8 97:93 4 373:348
 11 ULKS „Lachowice” Lachowice 19 15 6 3 10 79:111 -32 324:422
 12* UKS „Orkan SP 5” Nowy Targ 19 7 2 3 14 63:127 -64 281:433
 13* LKS „Jar” Kielnarowa 19 7 3 1 15 53:137 -84 249:466
 14 KS „Spektrum Karpol” Słopnice II 19 1 0 1 18 29:161 -132 176:515

II i III drużyna grająca w V lidze miała na celu ogrywania mło-
dych zawodników i przygotowywania ich pod kątem rozgrywek 
indywidualnych, co zaowocowało w bardzo wiele sukcesów: 

Składy II i III drużyny: Szymon Sporek, Michał Olbrycht, 
Szymon Maciejewski, Gracjan Wszołek, Jakub Penar, Domi-
nik Wszołek, Dominik Kochański, Piotr Szymański, Emanuel 
Kowalski, Mateusz Rajchel młodych zawodników uzupełniali 
starsi doświadczeni zawodnicy: Krystian Frączek, Jan Dembi-
czak, Mariusz Sporek, Tomasz Krakowiecki, Piotr Krowicki.

Wyniki indywidualne: 
- Hubert Kopczyk :
I miejsce w I Grand Prix Podkarpacia Juniorów 
III miejsce w III Grand Prix Podkarpacia Juniorów 
I miejsce w Mistrzostwach Podkarpacia Juniorów – debel
III miejsce w Mistrzostwach Podkarpacia Juniorów 
- Szymon Maciejewski :
I miejsce w I Grand Prix Podkarpacia Skrzatów
II miejsce w II Grand Prix Podkarpacia Skrzatów 
I miejsce w III Grand Prix Podkarpacia Skrzatów 
I miejsce w Mistrzostwach Podkarpacia Skrzatów 
I miejsce w Mistrzostwach Podkarpacia dzieci kat. klasy I 
- Michał Olbrycht :
II miejsce w Eliminacjach do II GP Młodzików 
III miejsce w Eliminacjach do III GP Młodzików
IV miejsce w II Grand Prix Podkarpacia Żaków
III miejsce w Mistrzostwach Podkarpacia Dzieci kat. klasy III
IX miejsce W Półfinałach Mini Olympic Games 
Szymon Sporek : 
I miejsce w Mistrzostwach Podkarpacia Dzieci kat. III klasy
- Jakub Penar : 
II miejsce w Eliminacjach do III Grand Prix Młodzików 
- Dominik Wszołek : 
III miejsce w Eliminacjach do I GP Młodzików 
I miejsce w Eliminacjach do III GP Młodzików 
- Patryk Szczurek :
II miejsce w Eliminacjach do I GP Kadetów

Ogłoszenie
W związku z rezygnacją z funkcji prezesa Klubu Sportowego 

Przełęcz Dukla – pana Wiesława Jakieły – komisja rewizyjna 
zwołuje na dzień 4 lipca 2014 roku (piątek), o godzinie 17.00 w 
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli – walne zebra-
nie w celu wybrania nowego prezesa. Na zebranie zapraszamy 
wszystkich członków i sympatyków Klubu.

W wypadku braku kandydatów na stanowisko prezesa na-
stąpi likwidacja działalności Klubu.

Z-ca przew. Komisji Rewizyjnej – Andrzej Cyran

Sukcesy młodych 
tenisistów UKS TKKF 
MOSiR Dukla

14 czerwca 2014r. w Stalowej Woli odbyły się Mistrzostwa 
Podkarpacia Dzieci w tenisie stołowym. W turnieju wystartowało 
czterech zawodników UKS-u którzy zdobyli dwa złote medale  
i jeden brązowy. Zawody były przeprowadzone w pięciu katego-
riach wiekowych gdzie grano w swoim roczniku. Poniżej miejsca 
naszych zawodników :
V miejsce –  Oskar Maciejewski 2009 r.  kat. klasy 0 – rocznik 2007 
I miejsce –  Szymon Maciejewski   kat. klasy I – rocznik 2006
I miejsce –  Szymon Sporek   kat. klasy III – rocznik 2004
III miejsce –  Michał Olbrycht  kat. klasy III – rocznik 2004

Bogdan Maciejewski
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Czytelnicy piszą

„Lepiej wspominać  
niż zapominać”

„Przybywam do Was z da-
leka zza 0ceanu i przywożę 
Wam pokłon od czterech mi-
lionów Polaków, których dola 
i niedola wygnała zza morza 
gdzie pracują i myślą o uko-
chanej ojczyźnie, by do niej 
wrócić. Ja przyjechałem by 
jej służyć”. Tak mówił Ignacy 
Jan Paderewski, który w 1918 
roku przybył do Polski ze Sta-
nów Zjednoczonych. Józef 
Piłsudski powierzył mu mi-
sję tworzenia rządu. To Pade-
rewski w imieniu Polski zło-
żył podpis pod Traktatem Wer-
salskim. Mimo, że jego gabinet 
nie trwał długo. On służył Pol-
sce do końca życia. 

Ignacy Jan urodził się 18 li-
stopada 1860 roku we wsi Ku-
ryłówka na Podolu. Ponieważ 
jego matka umarła gdy miał 
kilka miesięcy, wychowaniem 
zajął się jego ojciec ze swoją 
starszą siostrą. Paderewski 
wspominała często, że był osa-
motniony. Jego pierwsza żona 
umarła pozostawiają kalekiego 
syna, pomimo usilnych zabie-
gań i leczenia zmarł w wieku 20 
lat. Paderewski był bardzo mu-
zycznie utalentowany. Aby nie 
zmarnować jego talentów wy-
syłano go do różnych uczelni, 
później on sam dbał o swoje 
wykształcenie. Szybko zdobył 
sławę za granicą jako muzyk  
i kompozytor. Ale nigdy nie 
myślał o muzyce tylko o Oj-
czyźnie i starał się służyć jej 
sprawie. 

Gdy miał 10 lat przeczy-
tał opis bitwy pod Grunwaldem  
i przyszło mu do głowy, że 
skoro rok 1910 będzie 500- ną 
rocznicą zwycięstwa Polaków 
nad Krzyżakami dobrze by było, 
aby to zdarzenie uczcić poprzez 
wzniesienie pomnika. O tym 
myślał przez całe życie aż do 

1910 roku kiedy to darował wy-
marzony pomnik miastu Kra-
ków. Był to początek jego dzia-
łalności politycznej i społecznej.

Z występami pianistycz-
nymi jeździł po całym świe-
cie. Podczas I Wojny Świato-
wej prowadził akcje na rzecz 
pomocy kraju. W Stanach 
Zjednoczonych przed każdym 
swoim występem przemawiał  
i agitował na rzecz pomocy ma-
terialnej dla narodu polskiego. 
Trzeba zaznaczyć , że Pade-
rewski jako artysta i jako Polak 
był bardzo ceniony w Ameryce. 
Był honorowanym obywate-
lem, doktorem „honoris causa” 
uniwersytetów: w Krakowie, 
Lwowie, Oxfordzie, Nowym 
Jorku, Glasgof, Cambrige. Miał 
wiele odznaczeń: Order Orła 
Białego, Wielką Wstęgę Orderu 
Polonia Restituta, Order British 
Empire, Wielki Krzyż Oficerski 
Legii Honorowej, Order Króla 
Leopolda (belgijski).

Ignacy Jan Paderewski 
zmarł 29.06.1941 roku w No-
wym Jorku. Pochowany został 
w Waszyngtonie na cmentarzu 
zasłużonych w Arlington.

Przed śmiercią zapisał: 
dzieła sztuki i przedmioty oso-
biste Muzeum Narodowemu, 
rękopisy utworów Konserwa-
torium w Warszawie. Część bi-
blioteki i znaczną sumę pienię-
dzy dla Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego.

Z jego funduszu został 
wzniesiony na 600-lecie UJ 
nowy gmach Wydziału Filolo-
gicznego- Collegium Padere-
vianum, przed którym stoi po-
piersie artysty.

Cześć i chwała Wielkiemu  
Polakowi!

Stanisława Zaniewiczowa 

Rocznica Orlika  
w Tylawie

Mija pierwsza rocznica działalności kompleksu boisk spor-
towych Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół Publicz-
nych w Tylawie.

Na uroczystość otwarcia, dnia 6 czerwca 2013 roku, przybyli 
licznie zaproszeni goście – m. in. Burmistrz Dukli, Wicekurator, 
Radni Gminy Dukla, Przedstawicielka Biura Poselskiego Europo-
słanki - Elżbiety Łukacijewskiej, sołtysi okolicznych wsi, Dyrek-
torzy Szkół Gminnych, nauczyciele i uczniowie ZSP w Tylawie na 
czele z panem Dyrektorem – Aleksandrem Kosiorem oraz rodzice.

Bogata baza kompleksu jest miejscem nie tylko rywalizacji, ale 
także zabawy i integracji. Od samego początku działalności Orlika 
były organizowane zajęcia piłki nożnej dla chłopców i dziewczy-
nek w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej oraz dla gim-
nazjalistów a także zajęcia z siatkówki, tenisa, frisbee, gry i za-
bawy dla najmłodszych. Regularnie organizowane są mecze, tur-
nieje i imprezy, m.in. turnieje piłki nożnej jednostek OSP Gminy 
Dukla, szkól podstawowych oraz gimnazjów organizowane przy 
współpracy z miejscową szkołą. Odbywają się też turnieje z cyklu 
Łukaciejewska CUP oraz turnieje w mini tenisa ziemnego i siat-
kówki. Warto wspomnieć o dodatkowo działającej przy orliku sek-
cji piłki nożnej MOSIR Dukla. Bardzo dobra współpraca z dukiel-
skim ośrodkiem umożliwia dzieciom z Tylawy i okolic uczestni-
czenie w turniejach, obozach sportowych czy wyjazdach integra-
cyjnych np. na mecze piłkarskie Ekstraklasy czy basen. Orlik cie-
szy się zainteresowaniem miejscowej ludności, coraz częściej jed-
nak z obiektu korzystają sportowcy z całej gminy, a nawet spoza 
jej obrębu. Kluby sportowe, takie jak Huragan Jasionka czy Tęcza 
Zręcin wykorzystują kompleks boisk do swoich treningów. Obec-
nie na Orliku pracują animatorzy, którzy posiadają uprawnienia 
instruktorskie i trenerskie, m. in. z siatkówki, piłki nożnej, nor-
dic walking i pływania. Informacje na temat rezerwacji obiektu, 
godzin otwarcia czy organizowanych imprez można znaleźć na 
www.tylawa.pl w zakładce Orlik Tylawa.

Aleksander Kosior
Administrator obiektu Orlik 2012 Tylawa.

Równe – moje miejsce 
na Ziemi

6. czerwca, na Zamku Królewskim w Warszawie zespół repre-
zentujący ZSP w Równem, w składzie: Karolina Borek, Karolina 
Kopcza, Aleksandra Bogaczyk oraz Daria Ulijaszyk wziął udział 
w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych. OPPM 
odbywało się już XV raz. Było ciekawie i inspirująco. Uczestnicy 
mieli okazję wymienić się doświadczeniami, porozmawiać z eks-
pertami i ekspertkami, zaangażowanymi społecznie specjalistami 
w dziedzinie, której realizowany był dany projekt. Wydarzenie to 
patronatem honorowym objęła małżonka Prezydenta RP Anna 
Komorowska.

Młodzież z niemal 80 szkół 
z całej Polski, w formie targów 
zaprezentowała wyniki swo-
jej pracy związanej z realizacją 
projektów w zakresie: edukacji 
obywatelskiej, działań społecz-
nych, kultury, lokalnej historii, 
środowiska naturalnego, nauk 
ścisłych oraz nowych mediów. 
Uczniowie reprezentowali roz-
maite programy, m.in.: „Aka-
demia Uczniowska“, „Młody 
Obywatel“, „Młodzi Głosują“, 
„Kulthurra!“, „Mistrzowie Ko-
dowania” i wiele innych. Wszy-
scy zainteresowani, którzy od-
wiedzili w tym dniu Arkady, 
mogli znaleźć odpowiedź m.in 
na pytania: Czy fizyka może 
ciekawić? Czym jest półka 
zdrowej żywności? Jak cieka-
wie opowiedzieć historię miej-
sca w którym się mieszka? Jak 
zaangażować seniorów, dzieci  
i całe rodziny w nietypowe po-
znawanie osiedla? Jak szukać 
sojuszników dla swoich dzia-
łań? Jak wspólnie podejmować 
decyzje w szkole? Do czego 
jeszcze oprócz jeżdżenia może 
służyć rower?

Wśród dodatkowych atrak-
cji znalazły się: gra terenowa 
– „Inspiracje i ich wariacje”, 
atelier fotograficzne, a także 
muzyczny happening, w któ-
rym wszyscy uczestnicy stwo-
rzyli orkiestrę grając na niety-
powych instrumentach! 

Nasz zespół realizujący 
projekt pt. „Równe – moje 
miejsce na Ziemi” przygoto-
wał niezwykłe stoisko, które 
swą oryginalnością przyciągało 
wielu uczniów i nauczycieli. 
Nasz projekt został bardzo wy-

soko oceniony nie tylko przez 
eksperta, ale i przez przedsta-
wicieli Centrum Edukacji Oby-
watelskiej. Pytań: kim byli 
Krukierkowie, gdzie leży Du-
kla, czy jesteśmy góralkami 
– nie było końca. Ogromną fu-
rorę zrobiły też nasze uczen-
nice, prezentujące się w stro-
jach ludowych, pochodzących 
z regionu Krosna. 

Nasze stoisko odwiedził 
m.in. ekspert – Tomek Solich – 
aktor, absolwent Warszawskiej 
Szkoły Filmowej, współzało-
życiel grupy teatralnej „Nie-
winni Chłopcy,” który dopyty-
wał o szczegóły dotyczące re-
alizacji naszego projektu, pytał 
o pomysły, cele i efekty naszej 
pracy. Jednak największe wra-
żenie zrobił na nim film o życiu 
Marii i Michała Krukierków, 

Jak sie komu chochla kiwo
czyli Sobótka w Dukli

który nagraliśmy w ramach na-
szego projektu.

Udział uczniów z Równego 
w OPPM był nie tylko świetną 
okazją do zaprezentowania 

efektów naszej pracy, ale i pro-
mocją szkoły, gminy i powiatu. 

Aneta Cyran

21 czerwca na obiektach 
MOSiR odbyły się już trady-
cyjnie Sobótki. Tym razem w 
oprawie folkloru naszych są-
siadów z Zakopanego. Prowa-
dzący harnaś rozpoczął zabawę 
konkurencją góralskiego darta 
czyli rzucaniem siekierami do 
celu. Zawody wygrał Krystian 
Szucio. Dla dzieci odbyły się 
zawody ruletki o złoto z gór-
skich kopalni. Konkurencje 
„jak się komu chochla kiwo” 
sprawiła dużo radości publicz-
ności a wygrał ją pan Mariusz 

Szymański.  Kolejnym elemen-
tem programu była nauka i po-
kaz góralskich tańców.

I tak przez cały wieczór po-
jawiały się konkurencje, po-
kazy folkloru góralskiego prze-
platane przypowieściami i żar-
tami góralskimi. Z racji swej 
uprzejmości i gościnności pro-
wadzący poczęstował przybyłą 
publiczność napojem harnasio-
wej mocy. Pod okiem florystyki 
chętni wili wianki, aby wieczo-
rem tradycji stało się zadość  
i kwiatowe małe arcydzieła 

mogły spłynąć z nurtem w noc 
świętojańską. Znalazł się jeden 
odważny, który wyłowił rzu-
cony przez dziewczynę wia-
nek co według wierzeń Słowian 
oznaczać miało szybkie zamąż-
pójście. Jeśli wianek popłynął, 
dziewczyna wyjdzie za mąż, 
ale nieprędko, jeżeli by utonął 
to prawdopodobnie zostanie 
starą panną.

O północy na placu im-
prezy zakwitł kwiat paproci, na 
tyle cenny, iż nie zabrakło ca-

ciąg dalszy na str. 29 u

Równianki promują gminę Dukla

Z opiekunka Anetą Cyran (2ga z prawej)
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W pasiece

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

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

Do każdej ceny netto doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Wszystkie krótkie ogłoszenia niekomercyjne, z ofertami 
pracy lub osób poszukujących pracy umieszczane są w Dukielskim Przeglądzie Samorządowym  nieodpłatnie.

Cennik reklamy obowiązuje również w odniesieniu do strony internetowej.

Dukla.pl zamieszcza różne formy reklam. Aktualny cennik:

Moduł
Format reklamy

Reklama czarno-biała 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama czarno-biała 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

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

FHU „Tech - Mal”
Dukla, Trakt Węgierski 9, 

Sprzedam działki rolne  
w Równem i Cergowej

oraz dużą działkę w Barwinku 
z przeznaczeniem na działkę 

rolną lub rekreacyjną.

Kontakt 609 939 572 lub 505 418 174

Sprzedam działki budowlane 
na terenie Dukli 

o powierzchni: 8a, 9a, 17a.
Cena do uzgodnienia.

Kontakt: 730 010 078

Ogłoszenia o zatrudnieniu 

umieszczamy bezpłatnie

Sprzedam 7 ha lasu  
położonego w Teodorówce

Kontakt: 609 939 572

Gospodarstwo Ogrodnicze „OLA”
Cergowa 222a

(naprzeciwko bazy Firmy Trans-Bieszczady)

Oferuje:

Kwiaty balkonowe i ogrodowe oraz krzewy:
- surfinia, smagliczka, bakopa od 2,50 zł /szt.
- pelargonia pusta zwisająca od 3 ,00 zł/szt.
- pelargonia pełna zwisająca od 3,50 zł/szt.
- krakowiak od 4,50 zł/szt.
- hortensje od 15,00/szt.
- aksamitka, szałwia od 1,00 zł/szt.
- krzewy goji od 15,00 zł/szt.
- borówka od 12,00 zł/szt.

Tuje szmaragdowe, rododendrony i inne

Z a p r a s z a m y !

Kontakt: 606 782 467 lub 13 433 03 05

HANDEL: tel. 609130387
- farby, lakiery, kleje, narzędzia, 
- artykuły pirotechniczne, amunicja akustyczna, 
- dzienniki budowy, tablice budowlane,

USŁUGI: tel. 601885063
- kosztorysowanie, projekty zagospodarowania, 
- szkice i rysunki do zgłoszenia robót budowlanych 
- projekty i adaptacje budynków

W tym numerze podajemy przepis na smalczyk, czyli „Mazidło chyrowskie”, ponoć  
niezdrowe, ale dobre.

Smalczyk czyli „mazidło chyrowskie”
Składniki:

1/2 kg mięsa grubo wieprzowego mielonego ze słoniną,
1/2 kg boczku wędzonego,
1/2 kg cebuli,
cząber, lubczyk, sól gruboziarnista,

Wykonanie:
Mięso zmielone ze słonina stopić na wolnym ogniu ciągle mieszając, cebulę pokroić i pod-

smażyć na złoty kolor razem z boczkiem pokrojonym w kostkę.
Dodać do stopionej słoniny z mięsem, doprawić solą, lubczykiem lubczykiem cząbrem.

S m a c z n e g o  !

Prognoza jest tylko prognozą
Tak jak pisałem w jednym 

z wcześniejszych artykułów, 
„zbiory miodu nie zależą od 
wiedzy pszczelarza”. Ten rok 
pszczelarski jak na razie dobit-
nie to pokazał. Sezon rozpoczął 
się wczesną wiosną. Rodziny 
przezimowały w bardzo dobrej 
i dobrej kondycji. Rośliny kwi-
tły wzorcowo jedna po drugiej, 
pszczoły dość szybko odbudo-
wały się po zimie. Wszystko 
prognozowało, że pierwsze 
miodobranie będzie już w dru-
giej dekadzie maja. I niestety 
nastąpiło załamanie pogody. 
Rodzinom po zużyciu nagroma-
dzonego miodu, udało się uzu-
pełnić braki pokarmowe, dzięki 
kwitnącej akacji i malinie.  
A tu kolejne załamanie pogody. 
Niektórzy pszczelarze musieli 
już interweniować podając po-
karm pszczołom, broniąc je 
przed głodem. Matki wstrzy-
mały czerwienie co w rezulta-
cie spowodowało spadek siły 

rodziny pszczelich. W niektó-
rych rodzinach zaszła koniecz-
ność ścieśnienia gniazda. Do-
wodem na „kiepskie” warunki 
pszczelarskie był fakt znacz-
nie mniejszego pędu rodzin do 
rójki. Załamania pogody spo-
wodowały, że matki pszczele 
nie mogły się unasienić albo 
nie wracały z lotów godowych. 
Na poddanych dziesięć matek 
ostatecznie trzy podjęły czer-
wienie. Wreszcie zakwitła lipa, 
jakby tego było mało na doda-
tek na niektórych drzewach wi-
dać spadź, a pomimo to znowu 
zbiory mierne. W ogóle nie wi-
dać by pszczoły interesowały 
się spadzią. Jak takie warunki 
przekładają się na miód. Mó-
wiąc prosto, kto miał pszczoły 
na rzepaku ten uzyskał trochę 
miodu. W miejscach gdzie jest 
więcej lip można było odebrać 
pszczołom kilka kilogramów 
miodu i tyle. Oczekujemy jesz-
cze na spadź, bo w naszych wa-

runkach można 
spodziewać się 
jej jeszcze w 
lipcu, sierpniu 

no i we wrześniu, ale we wrze-
śniu już karminy pszczoły na 
zimę. Sierpień to dla niektó-
rych pszczelarzy szansa na 
miód z nawłoci, ale …. ten rok 
już można ocenić jako ubogi 
w miód. Na pewno na rynku 
zabraknie miodów wiosen-
nych. Mamy jeszcze szanse na 
spadź i nawłoć. Kto wysiał fa-
celie lub nostrzyk biały pozy-
ska pewne ilości miodu. Pa-
miętamy z innych lat , że lipiec 
to dość kapryśny miesiąc i lubi 
padać długo i mocno więc po-
mimo pewnych zabiegów po-
czynionych przez pszczelarzy 
nie będą miały pszczoły jak ze-
brać nektar. Dość bądźmy opty-
mistami. Jeszcze sezon się nie 
skończył. 

My pszczelarze już pod ko-
niec lipca zaczynamy myśleć o 
zimie. Musimy pilnować by od 
ostatniej dekady lipca do końca 
sierpnia matki czerwiły na mak-
symalnych „obrotach” dzięki 
temu dużo pszczół wejdzie do 

kłębu zimowego. Przypomi-
nam pszczelarzom, że należy 
wiedzieć jaki jest stopień pora-
żenia pszczół przez varroa de-
structor. O metodach monitoro-
wania pisze w wystarczającym 
stopniu literatura pszczelarska. 
Ten pasożyt potrafi zniszczyć 
cały nasz wysiłek skierowany 
by do zimowli poszły pszczoły 
dobrej kondycji. 

Ubolewając nad brakami 
miodu my pszczelarze i tak uwa-
żamy, że obcowanie z pszczo-
łami jest dla nas najcenniejsze. 

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

łej rzeszy amatorów-poszuki-
waczy. Jak góralska wieść nie-
sie – kto znajdzie kwiat pa-
proci to bardzo się wzbogaci 
ale niestety nie zazna miłości. 
Owym, który odnalazł kwiat 
paproci i nie przestraszył się 
ludowych przesądów był Kry-
stian Frączek. Wygrał week-
endowy pobyt dla dwóch osób  
w hotelu „Grand Nosalowy 
Dwór” w Zakopanem. Przez 
cały wieczór prowadzącemu  
i ośmioosobowej grupie tance-
rzy przygrywała kapela Mar-
cina Walkosza. Na zakończe-
nie imprezy DJ Stanisław Ro-
kosz bawił publiczność utwo-
rami znanymi i lubianymi. Im-
prezie towarzyszyły stoiska ga-
stronomiczne z góralską kuch-
nią, wesołe miasteczko. Około 
godziny 2.00 zakończyła się te-
goroczna Sobótka po Góral-
sku czyli Biesiada Janosikowa 
przygotowana przez Ośrodek 
Kultury i Stowarzyszenie - Le-
wicowy Odłam Krystynki z Za-
kopanego.

Norbert Uliasz

Jak się komu  
chochla kiwo
u dokończenie ze str. 27 
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W kąciku łowieckim drukujemy humor, satyrę, przysłowia i prawdziwe zdarzenia,  
z którymi winni zapoznać się myśliwi, kandydaci na myśliwych oraz nasi przyjaciele.

Motto:
„…Wszystkie razem ogary rozpierzchnioną zgrają
Doławiają się, wrzeszczą, wpadli na trop, grają,
Ujadają: już nie jest to powolne granie
Psów goniących zająca, lisa albo łanie,
Lecz wciąż wrzask krótki, częsty, ucinany, zjadły;
To nie na ślad daleki ogary napadły…”

Mickiewicz „ Pan Tadeusz”

Łowiectwo i ekologia

świadcze -
nia, znam 
zwierzynę, 
prawa jej 
ochrony i 
p o s i a d a m 
chęci prze-
s trzegania 
nie tylko 
zasad polo-

wania ale i ekologii. Nie zga-
dzam się z wywodami niektó-
rych, którzy cieszą się tym, że 
zabierają na polowanie swoje 
pociechy, co jest niezgodne z 
przepisami. Nie możemy poka-
zywać jak się strzela, musimy 
najpierw wyrobić w młodym 
człowieku chęć poznania na-
szej wspaniałej przyrody. Znam 
przypadki kiedy młody piszący 
podanie o przyjęcie do grona 
myśliwych ma bardzo często 
wypaczone zdanie na temat 
ochrony zwierzyny. Pisze m.in.
„mam wielkie zamiłowanie do 
polowań i pragnę posiadać broń 
myśliwską”.

Przytoczę fragment z Łowca 
Polskiego „Naukowcy biją na 
alarm – nasze dzieci żyją w co-
raz większym oderwaniu od 
natury. Wspólne zainteresowa-
nia i wspólne hobby między po-
koleniami stają się coraz mniej 

popularne, a w od-
niesieniu do ło-
wiectwa w Polsce 
wręcz nielegalne”. 
Łowiec Polski po-
kazuje nam rów-
nież jak bardzo 
młody człowiek w 
wieku od 8 do 18 
lat z USA potrafi 
wabić zwierzynę 
i do niej strzelać i 
chwali się swoimi 
osiągnięciami.

Uważam, że 
wspaniałym hobby 
jest dokarmianie 
zwierzyny. Koła 
Łowieckie zwra-
cają się do szkół w 
tej sprawie jednak 
odzew jest mizerny.

Polujemy dziś wyposażeni 
w lornetki, lunety celownicze  
i inne urządzenia obserwacyjne 
(noktowizory, fotopułapki itp.) 
ze sztucerami, którymi po-
trafimy dosięgnąć zwierzynę. 
Mamy przede wszystkim na-
silić walkę ze szkodnikami 
np. z lisami, które dziesiątkują 
drobną zwierzynę i ptactwo.

Jak na razie dość krytyki, 
należy się zająć tym co nas 
czeka w nadchodzącym cza-
sie. Dopiero co składaliśmy do 
zatwierdzenia łowieckie plany 
hodowlane, a już minął szósty 
miesiąc roku. „Białe noce” ku-
szą naszych myśliwych odgło-
sem i zapachem lasu i wielu 
decyduje się na całonocną za-
siadkę. Uważają, że wynagro-
dzeniem jest widok wschodu 
słońca. Z obserwacji niektó-
rych kolegów wynika, że co-
raz częściej pojawia się na na-
szym terenie wilk. Bez wąt-
pienia nadal będzie prowadził 
skryty tryb życia, ale być może 
pojawia się w stosunkowo nie-
wielkich kompleksach leśnych 
bogatych w zwierzynę płową 
i czarną, nic sobie nie robiąc  
z obecności ludzi w lesie. 

W czerwcu uporządkowano 
brogi i paśniki ze starej karmy, 
usunięto resztki zgniłej zimo-
wej paszy, która może być po-
tencjalnym źródłem chorób. 
Przeprowadzamy niezbędne 
remonty urządzeń łowieckich. 
Spotykamy większość zwie-
rząt wychowujących swoje po-
tomstwo. Trwają indywidualne 
odstrzały saren „ kozłów”, dzi-
ków, lisów. 

Z całą starannością mo-
żemy stwierdzić, że w naszych 
obwodach nie spotykamy się z 
kłusownictwem z czym bory-
kają się niektóre Koła na tere-
nie Polski.

Pragnę przypomnieć, że nasz 
komitet budowy nowej siedziby 
pracuje z pełnym zaangażowa-
niem z czego wynika postęp 
prac. Koniec roku 2014 zakoń-

Uśmiechnij się!

czy zapewne budowę. Tu dużą 
role odgrywają sami myśliwi, 
którzy na walnym zebraniu zo-
bowiązali się przepracować spo-
łecznie po 32 godziny. Efekty 
tej pracy są już widoczne, teren 
jest ogrodzony, budynek wysta-
wiony, przykryty blachą i zaopa-
trzony w okna. Pozostaje jesz-
cze wiele prac niwelacyjnych  
i porządkowych. Za to wszystko 
należą się wielkie słowa uznania 
komitetowi budowy, zaanga-
żowanym myśliwym, a szcze-
gólnie kol. Z. Dudzicowi. Wia-
domo, że myśliwi poświęcają 
swój czas, wolne chwile na bu-
dowę naszej siedziby, co dla 
nowo przyjętych kolegów jest 
czymś nowym zaś dla seniorów 
to nie pierwsza budowa.

Obecnie nasilą się dyżury 
myśliwych w celu uniknię-
cia szkód wyrządzanych przez 
zwierzynę na uprawach rol-
nych, celem zmniejszania wy-
płaty odszkodowań dla rol-
ników. Minęły lata kiedy za 
szkody wypłacały nadleśnic-
twa, a w zasadzie zwierzyna w 
stanie wolnym jest własnością 
Państwa. 

Życzę w imieniu własnym 
jak i Zarządu miłych gorących 
dni wszystkim myśliwym oraz 
naszym czytelnikom, a mło-
dzieży przyjemnych wakacji.

Foto: Stanisław Lis – Repr. z Łowca Polskiego 

Moi czytelnicy, przyjaciele, 
koledzy i wszyscy, którym Du-
kla.pl wpadnie w ręce, zaintere-
sowani łowiectwem i ekologią, 
pragnę nawiązać dyskusję doty-
czącą powyższych zagadnień, 
które przedstawiane są wielo-
krotnie w Łowcu Polskim.

Moim zdaniem łowiectwo 
jest pasją, która łączy nas z ło-
wiecką przeszłością. Myśliwy 
XXI wieku pomimo coraz bar-
dziej wyszukanego sprzętu, no-
woczesnego, opartego na ko-
smicznych technologiach, jest 
nadal mentalnym łowcą. Je-
stem przekonany, że każdy  
z nas najlepiej wie jak powi-
nien postępować etyczny my-
śliwy, jak powinien być przy-
gotowany, aby mógł przynale-
żeć do naszej grupy.

Jestem najstarszy w na-
szym Kole (dotyczy przynależ-
ności do PZŁ). Mam wiele do-

- Łabędź co ci jest, masz taką 
spuchniętą twarz.
- Boli mnie cholernie ząb.
- Wiesz co ja robię w takim wy-
padku? Kładę się koło mojej 
Małej i ciepło jej ciała koi mój 
ból. 
- Dziękuje za radę. A czy ona 
jest w domu?

* * *
Łabędź wpada do domu i przy-
łapuje swoją żonę na gorącym 
uczynku.
Żona Łabędzia nie traci głowy 
i pyta z bezgranicznym zdziwie-
niem: -Moniek, ty tutaj, to ja  
z kim leżę w łóżku?

Opracował Fryderyk Krówka
 Honorowy Członek Koła Ło-
wieckiego ,,Rogacz’’ w Dukli 

Równe - moje miejsce na Ziemi

Mistrzyni szypułkowania truskawek

Jak się komu chochla kiwo - czyli Sobótka w Dukli

Krystian Szucio - najlepszy w rzucaniu siekierą do celu

Krystian Frączek  
odnalazł kwiat paproci

Milena Buczyńska - pierwsza z prawej

Złota myśl :)
„Natura dałam nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język,  
po to abyśmy więcej patrzyli i słuchal, niż mówili.
        (Sokrates)

Wiele atrakcji z okazji  
Dnia Dziecka w MOSiR Dukla
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