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Złoto dla par małżeńskich
29 października br. burmistrz Dukli Marek Górak, wiceburmistrz Andrzej 

Bytnar, przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic, Jolanta 
Albrycht i Maria Bernadzikowska z Urzędu Stanu Cywilnego w Dukli wrę-
czyli medale za długoletnie pożycie małżeńskie 27. parom z gminy Dukla.

Złote gody to niezwykłe wydarze-
nie, wyjątkowe święto, które obcho-
dzi się po 50 latach wspólnego poży-
cia małżeńskiego. Razem pół wieku to 
dowód wzajemnej miłości, zrozumie-
nia istoty związku małżeńskiego i zbu-
dowania trwałego gmachu, któremu na 
imię rodzina. To wspaniały wzór mą-
drego życia i przykład dla młodych, 
którzy decydują się związać węzłem 
małżeńskim zakładając rodzinę. Uro-
czystość „Złotych Godów” rozpoczęto 
mszą świętą w kościele farnym w Du-
kli, którą odprawił ks. Stanisław Pieg-
doń. Ceremonia wręczenia Jubilatom 
medali przez burmistrza  Dukli Marka 
Góraka, wiceburmistrza Andrzeja Byt-
nara i przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Dukli Andrzeja Dziedzica w 
imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, odbyła się w restauracji Ziko 
w Dukli. Każda para małżeńska otrzy-
mała życzenia i medal. Po uroczysto-
ści medalowej ceremonii wzniesiono 
toast za zdrowie, pomyślność i szczę-
ście par małżeńskich, które przeżyły  
z sobą pięćdziesiąt i więcej lat. Szanow-
nym Jubilatom odśpiewano „Sto lat”. 
Zespół „Szarotka-Duklanie” działający 
przy Ośrodku Kultury w Dukli swoim 
występem uświetnił uroczystości jubi-
leuszowe. A wspólny obiad zakończył 
uroczystości.

Rok Patrona szkoły

Odznaczeni Medalem za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie: 

Janina i Stanisław Baranowie  
z Dukli, Janina i Michał Buczkowie  
z Trzciany, Władysława i Julian Czupo-
wie z Głojsce, Janina i Henryk Delima-
towie z Łęk Dukielskich, Krystyna i Ta-
deusz Głodowie z Cergowej, Zofia i Mie-
czysław Godkowie z Wietrzna, Janina  
i Józef Jakiełowie z Cergowej, Helena  
i Stanisław Jastrzębscy z Wietrzna,  Ma-

ria i Leopold Klukowie z Głojsc,  Maria  
i Jan Krajmasowie z Głojsc, Krystyna i Sta-
nisław Krowiccy z Nowej Wsi,  Maria i Jan 
Kucharscy z Jasionki,  Teresa i Franciszek 
Łajdanowicze z Iwli,  Amalia i Jan Mielecho-
wie z Głojsc, Stanisława i Edward Pikorowie 
z Równego, Helena i Stanisław Rogalowie  
z Równego, Eleonora i Włodzimierz Rusynia-
kowie z Mszany, Teresa i Stanisław Sajdako-
wie z Wietrzna,  Helena i Tadeusz Sępowie  
z Wietrzna, Ludmiła i Ryszard Staroniowie 
z Lipowicy, Genowefa i Stanisław Szafrano-
wie z Równego, Czesława i Edward Szczur-
kowie z Jasionki,  Maria i Edward Szwasto-
wie z Iwli,  Alina i Aleksander Wierdakowie  
z Łęk Dukielskich, Stefania i Eugeniusz Woź-
niakowie z Iwli, Czesława i Kazimierz Woź-
niakowie z Iwli, Maria i Jan Książkiewiczo-
wie z Cergowej.

Krystyna Boczar-Różewicz

Powoli dobiega końca ogło-
szony przez Sejm RP Rok św. 
Jana z Dukli. Dla szkoły noszą-
cej imię tego Patrona był to dobry 
rok. Rozpoczęliśmy go w styczniu 
udziałem w ogólnopolskiej ak-
cji charytatywnej Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Dwu-
krotnie, w lutym i w maju br. jako 
szkoła byliśmy współorganiza-
torami, wespół z Wydziałem Na-
uki Katolickiej Kurii Metropoli-
talnej w Przemyślu i Michalickim 
Zespołem Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Miejscu Piastowym, eli-
minacji rejonowych i wojewódz-
kich Olimpiady o Wielkich Pola-

Wspólne zdjęcie Jubilatów z burmistrzem Markiem Górakiem, wiceburmistrzem Andrzejem Bytnarem i przew. Rady Miejskiej w Dukli Andrzejem Dziedzicem

Dyrektor Jan Drajewicz z wychowankami i sztandarem

Podziękowanie wyborcom
Składam serdeczne podziękowanie Wyborcom,  

którzy zaufali mojej osobie i oddali swój głos na mnie 
w wyborach samorządowych na burmistrza Dukli.
Zapewniam, że nadal służyć będę Państwu swoją 
pracą, wiedzą i doświadczeniem
Gratuluję wszystkim, którzy te wybory wygrali

Z wyrazami szacunku
Andrzej Bytnar

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję za zaufanie, jakim mieszkańcy 

ulicy Akacjowej, Leśnej i Staronia obdarzyli mnie  
w wyborach samorządowych. Dołożę wszelkich sta-
rań, aby kolejna kadencja nie zawiodła oczekiwań 
mieszkańców i umocniła rozwój naszej „Małej Ojczy-
zny” – Równego.

Radny Rady Miejskiej w Dukli
Jan Marszał

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy gminy Dukla,

Święta Bożego Narodzenia niosą z sobą chwile pełne 
wiary, nadziei i miłości.

Z tej okazji proszę o przyjęcie najserdeczniejszych 
życzeń zdrowia,

Wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji zarówno  
w życiu rodzinnym jak i zawodowym.

Niech Rok 2015 będzie rokiem spełnionych nadziei  
i oczekiwań, 

A życie osobiste i zawodowe będzie pełne sukcesów, 
Które każdemu z nas przyniosą radość i satysfakcję.

Andrzej Bytnar
Burmistrz Dukli

Drogie Czytelniczki i drodzy Czytelnicy,
Życzymy Wam spokojnych i rodzinnych  

Świąt Bożego Narodzenia,
A także wszelkiej pomyślności i szczęścia 

W nadchodzącym Nowym 2015 Roku

Redakcja Dukli.pl
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Andrzej Bytnar 
Burmistrzem Dukli

16 listopada 2014 roku podczas głosowania w wyborach organów jed-
nostek samorządu terytorialnego w pierwszej turze mieszkańcy Gminy 
Dukla wybrali Burmistrza Dukli. Burmistrzem został Andrzej Bytnar 
uzyskując 56,91 % co stanowi 3393 ważnie oddanych głosów.

Obok tabela prezentująca zesta-
wienie wyników na Burmistrza Du-
kli dla poszczególnych kandydatów 
w rozbiciu na obwody głosowania. 
Frekwencja dla całej gminy wynio-
sła 51,2%. Najaktywniej głosowali 
mieszkańcy Zawadki Rymanow-
skiej, Trzciany i Nowej Wsi w lo-
kalu wyborczym w Trzcianie 62,3%. 
Najniższa frekwencja natomiast była 
w Iwli i Chyrowej w lokalu wybor-
czym w Iwli 39,1%. Dwudziestu pię-
ciu wyborców głosowało przez peł-
nomocników. Nikt spośród miesz-
kańców nie skorzystał z głosowania 
korespondencyjnego ani nakładek 
Braille`a. Głosów ważnych w skali 
gminy oddano 5962 natomiast nie-
ważnych 136.

Wybory do Rady Miejskiej  
w Dukli:

Również tego samego dnia wy-
bierano radnych w jednomandato-
wych okręgach wyborczych zgod-
nie z nowym Kodeksem wybor-
czym. Dziewięć komitetów wybor-
czych zgłosiło 55 kandydatów. Fre-
kwencja w głosowaniu do rady wy-

niosła 51,18%. Głosowało 6098 wy-
borców oddając 5921 ważnych gło-
sów. Wyniki głosowania prezentuje 
zamieszczone poniżej zestawienie  
w formie tabeli. Pięciu spośród pięt-
nastu to nowi radni.

Skład Rady Miejskiej  
w Dukli:

1) Jan Dembiczak
2) Andrzej Dziedzic
3) Zenon Leńczyk
4) Władysław Boczar
5) Krzysztof Woźniak
6) Halina Pietruś
7) Tomasz Węgrzyn
8) Andrzej Kędra
9) Ewa Przystasz
10) Mariusz Folcik
11) Jan Marszał
12) Adam Faustus
13) Zbigniew Głód
14) Teresa Belcik
15) Bohdan Gocz

Mirosław Matyka 
Sekretarz Gminy Dukla

Ostatnia sesja Rady 
Miejskiej w Dukli VI kadencji

7 listopada odbyła się LIX sesja Rady Miejskiej w Dukli, w której uczest-
niczyli wszyscy radni i sołtysi VI kadencji, kierownicy jednostek organizacyj-
nych gminy Dukla. Sesję otworzył przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli 
Andrzej Dziedzic. W porządku obrad były 3 uchwały min. w sprawach: okre-
ślania podatków od środków transportowych i podatku od nieruchomości,  
a także zaciągnięcia zobowiązań na rok 2015 przez gminę Dukla. 

Burmistrz Marek Górak podziękował radnym, sołtysom za współpracę nie 
tylko w okresie ostatniej kadencji, ale także w dwóch wcześniejszych.

Zdzisława Skiba
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Rok patrona szkoły
u dokończenie ze str. 2 

Sołectwo/osiedle Kandydaci na sołtysów
/przewodniczącego zarządu osiedla/

Liczba 
oddanych 
głosów na 
kandydata

Frek- 
wencja

DUKLA
Leńczyk Zenon Józef
Górak Marek Wacław
Gulba Tadeusz Henryk

358
267
192 46,6 %

BARWINEK
Magnuszewski Józef

Delimata Anna
Kowalski Sylwester Aleksander

54
53
9 63,1 %

CERGOWA Faustus Adam Ignacy
Jakieła Piotr Maciej

463
118 54,0 %

CHYROWA Czupiński Piotr 26 40,5 %

GŁOJSCE Kusz Andrzej Ryszard 234 44,0 %

IWLA Kędra Mariusz 201 37,3 %

JASIONKA Głód Zbigniew 418 43,8 %

LIPOWICA Matusik Bronisław 72 36,1 %

ŁĘKI DUKIELSKIE Węgrzyn Tomasz
Tomkiewicz Małgorzata

351
253 52,0 %

MSZANA Kaczmarska -Więckowska Ewa 74 35,2 %

MYSZKOWSKIE
Widziszewski Zenon

Wilk Jerzy Artur
Pernal Józef

57
33
6

64,3 %

NADOLE Madej Wiktor Zenon 158 42,9 %

NOWA WIEŚ Belcik Teresa Ewa
Belcik Edward

77
15 71,6 %

OLCHOWIEC Fedak Zenon 30 54,5 %

RÓWNE Folcik Mariusz 576 42,3 %

TEODORÓWKA Boczar Władysław
Kostycz Mateusz

332
129 54,6 %

TRZCIANA Pustułka Elżbieta 71 44,2 %

TYLAWA Jadach Grzegorz Roman
Sudia Tomasz

89
57 47,6 %

WIETRZNO Dembiczak Agnieszka Magdalena
Dziadowicz Ireneusz Feliks

193
146 49,3 %

ZAWADKA  
RYMANOWSKA Płóciennik Bogdan 110 68,4 %

ZBOISKA
Lajdanowicz Mariusz

Wójtowicz Andrzej Józef
Łacheta Agata

94
76
13

55,3 %

ZYNDRANOWA Dubis Bronisław
Szymko Krzysztof

40
30 70,7 %

Sołtysi i przewodniczący  
osiedla wybrani

16 listopada 2014 r. mieszkańcy gminy wybrali również sołtysów  
i przewodniczącego osiedla w Dukli. W tabeli podajemy wyniki głoso-
wania ilościowe i procentowe na poszczególnych kandydatów.

FREKWENCJA OGÓŁEM:  48,1 %
Wybranym sołtysom i przewodniczącemu osiedla gratuluję i życzę 

owocnej pracy na rzecz naszej „Małej Ojczyzny”. 
Mirosław Matyka

Sekretarz Gminy Dukla

kach dla gimnazjalistów – w tym roku postacią przewodnią 
był św. Jan z Dukli. W finale konkursu, 20 maja, zwycięz-
ców osobiście uhonorował J. E. ks. arcybiskup Józef Mi-
chalik. 

Również w maju (29.) nasi licealiści z klas munduro-
wych, po uprzednim wygraniu zawodów rejonowych, wy-
walczyli wyjazd na zawody centralne zdobywając 1. miej-
sce w Eliminacjach Wojewódzkich XXXVII edycji Zawo-
dów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żołnierze-2014”. 
Współorganizatorami zawodów byli: Kuratorium Oświaty 

Wyniki głosowania na sołtysów i przewodniczącego zarządu osiedla w wyborach  
w dniu 16 listopada 2014 r.

w Rzeszowie, 21 Brygada Strzelców Podha-
lańskich w Rzeszowie i Wojskowa Komenda 
Uzupełnień w Jaśle. 

Najważniejszym dniem (dla Zespołu Szkół 
nr 2 w Dukli) w mijającym roku szkolnym był 
31 maja, dzień w którym szkoła otrzymała 
imię i sztandar. Na wniosek wszystkich orga-
nów szkoły: Rady Pedagogicznej, Rady Ro-
dziców i Samorządu Uczniowskiego Rada 
Miejska w Dukli w dniu 27 maja uchwałą nr 
XLIX/329/14 nadała gimnazjum wchodzą-
cemu w skład Zespołu Szkół nr 2 imię św. Jana 
z Dukli. Liceum Ogólnokształcące (druga ze 
szkół w Zespole) imię św. Jana nosi już od 
roku 1997, jako efekt wizyty Ojca Świętego 
Jana Pawła II i kanonizacji św. Jana z Dukli.

W sobotę, 31 maja, nauczyciele, pracow-
nicy i uczniowie udali się na plac przed ko-
ściołem OO. Bernardynów na Centralne Uro-
czystości Obchodów Roku św. Jana z Dukli. 
Tam, podczas uroczystej mszy św. pod prze-
wodnictwem J.E. ks. arcybiskupa Józefa Mi-
chalika, został poświęcony przekazany przez 
Radę Rodziców sztandar Zespołu Szkół nr 2. 
Po mszy, w orszaku za kompanią honorową 
Strzelców Podhalańskich i pocztami sztanda-
rowymi udaliśmy się do obiektu szkoły. Tu 
nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy z 
brązu poświęconej temu wydarzeniu. Tablicę 
odsłonili J.E. ks. abp Edward Nowak z Ku-
rii Rzymskiej i burmistrz Dukli Pan Marek 
Górak.

Bardzo serdecznie dziękuję tym wszyst-
kim, którzy zaangażowali się w przygoto-
wanie, organizację i realizację tych uroczy-
stości. Szczególne podziękowania kieruję 
do sponsorów i wszystkich, którzy material-
nie wsparli zakup sztandaru i wykonanie ta-
blicy pamiątkowej. Dziękuję Przewodniczą-
cemu Rady Rodziców Panu Markowi Saw-
czukowi, dziękuję wszystkim Rodzicom, 
Uczniom i Nauczycielom, którzy material-
nie wsparli te przedsięwzięcia. Serdeczne po-
dziękowania kieruję do sponsorów:

Przedsiębiorstwa Produkcji Materia-
łów Drogowych w Rzeszowie Sp. z o.o., 
Nadleśnictwa Dukla, Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Dukli, posłów: 

Stanisława Piotrowicza i Pio-
tra Babinetza, radnych: Wła-
dysława Turka, Andrzeja 
Dziedzica i Artura Paczkow-
skiego, Pawła Krajmasa Wła-
ściciela Zakładu Mięsnego 
„JASIOŁKA”, Stanisława 
Malczewskiego i firmy „Pio-
trex”, Agaty i Pawła Kogutów 
właścicieli apteki „Avena”.

30. października br. Zespół 
Szkół nr 2, któremu patronuje 
św. Jan z Dukli, wspólnie z 
Wojewódzką Biblioteką Peda-
gogiczną w Krośnie i Klaszto-
rem OO. Bernardynów w Du-
kli, zorganizował Finał Wo-
jewódzki Konkursu o św. Ja-
nie z Dukli dla szkół ponad-
gimnazjalnych. Konkurs sta-
nowił dla młodzieży podsumo-
wanie obchodów uchwalonego 
przez Parlament RP Roku św. 
Jana z Dukli. W finale uczestni-
czyło 20. najlepszych uczniów 
ze szkół ponadgimnazjalnych z 
województwa podkarpackiego 
wyłonionych w eliminacjach 
niższego szczebla. Patronatem 
konkurs objęli:
• J.E. ksiądz arcybiskup Józef 

Michalik;
• Wojewoda Podkarpacki 

Pani Małgorzata Chomycz - 
Śmigielska;

• Marszałek Województwa 
Podkarpackiego Pan Włady-
sław Ortyl;

• Podkarpacki Kurator 
Oświaty Pan Jacek Wojtas. 

Kto ratuje jedno życie,  
jakby cały świat ratował 

fii greckokatolickiej  
w Komańczy. 

Po mszy św. 
ks. Roman Jagiełło 
przybliżył obecnym 
postać ks. Aleksan-
dra Pieca, proboszcza 
parafii polskokato-

lickiej w Łękach Dukielskich, 
który podczas II wojny świa-
towej uratował dwie Żydówki. 
Nelli Samel z drugą Żydówką 
zostały przywiezione z getta z 
Łodzi przez ks. Lesława Kędra- 
Chodorskiego. Ks. Piec zgodził 
się ukryć je na plebanii, zała-
twił dla Nelli fałszywą metrykę 
i fałszywe zaświadczenie w 
Urzędzie Gminy w Chorkówce, 
stwierdzające, że jest jego żoną. 
Druga Żydówka uważana była 
na wsi za jego teściową. Było to 
możliwe, ponieważ w kościele 
polskokatolickim księża mogą 
się żenić. Po wojnie Nellli wraz 
z księdzem Aleksandrem wy-
jechała do Gdańska, a stamtąd 
do Niemiec, gdzie wyszła za 
mąż za Żyda Arnolda Arluka. 
To było jej prawdziwe małżeń-
stwo. Próbowałem znaleźć pa-
nią Anielę poprzez Żydowski 
Instytut Historyczny i amba-
sadę Izraela w Warszawie, jed-
nak bez skutku. Dopiero sama 
Aniela w 2002 roku skontakto-
wała się ze mną, za pośrednic-
twem mieszkającego w Mona-
chium Zdzisława Kani, dzien-
nikarza Radia Wolna Europa, 
który miał siostrę w Jedliczu  
i na prośbę pani Anieli skontak-
tował się z parafią polskokato-
licką w Łękach Dukielskich, to 
jest bezpośrednio ze mną, bo 
już byłem wtedy tu proboszczem 
– powiedział ks. Roman Ja-
giełło. Nelli Arluk w podzięce 
za uratowanie jej życia przez 
ks. A. Pieca, ufundowała epi-
tafium dla księdza oraz ołtarz 
i ambonkę dla kościoła. Ofia-
rowała również witraż do ko-
ścioła „Narodzenie Najświęt-
szej Marii Panny”.

Ks. Marek Gocko z para-
fii greckokatolickiej w Komań-
czy opowiedział o uratowaniu, 
urodzonego w Zyndranowej, 
Żyda Samuela Oliviera przez 
Malwinę Piecuch. Samuelowi 
zmarła matka, a ojciec oże-
nił się powtórnie i zamieszkał 
u żony w Bielance koło Gor-

Mszą św. w intencji Pola-
ków, którzy w czasie okupa-
cji ratowali Żydów rozpoczęło 
się podsumowanie projektu pt. 
„Żywa Biblioteka Podkarpa-
cia” realizowanego przez Pa-
rafię Polskokatolicką pw. „Do-
brego Pasterza” w Łękach Du-
kielskich 22 listopada br.

Wszyscy tworzymy jeden 
Boży Kościół, który pragnie re-
alizować dobro, a tym dobrem 
jest modlitwa za zbawienie lu-
dzi, którzy w czasie II wojny 

światowej stali się światłem dla 
bliźnich. Są to osoby duchowne 
i świeckie z kościołów rzym-
skokatolickiego, polskokatolic-
kiego i prawosławnego, które 
niosły pomoc i ratowały Żydów 
w czasie okupacji niemieckiej 
- tak podczas kazania w cza-
sie mszy św. w parafii polsko-
katolickiej w Łękach Dukiel-
skich powiedział ks. Roman Ja-
giełło – proboszcz parafii. Msza 
św. była sprawowana wspólnie 
z ks. Markiem Gocko z Para-

lic. Kiedy Niemcy w 1943 roku 
pędzili grupę Żydów do getta 
w Gorlicach, macocha prze-
czuwając śmierć kazała Samu-
elowi uciekać przy nadarza-
jącej się okazji. Tak też zrobił, 
Malwina znalazła go, przygar-
nęła, nauczyła pacierza, trakto-
wała jak syna. Dzięki niej prze-
trwał okupację niemiecką, a po 
wojnie przez Czechosłowację 
udał się do USA- opowiadał ks. 
Gocko. Uczestnicy mszy św. 
dowiedzieli się o heroicznych 
czynach innych osób mieszka-
jących w naszym regionie. Bł. 
obecnie ks. Władysław Findysz 
z Nowego Żmigrodu także po-
magał w czasie okupacji dwóm 
Żydówkom. Takich osób ratu-
jących życie drugiemu człowie-
kowi było wielu. 

„Żywą Bibliotekę Pod-
karpacia”, czyli wywiady z 
osobami, które jeszcze pamię-
tają okres okupacji hitlerow-
skiej przygotowały uczennice 
ze szkół w Dukli, Łęk Dukiel-
skich i Jasionki. Nagrywały roz-
mowy z osobami, które udzie-
liły w czasie II wojny świato-
wej pomocy osobom pocho-
dzenia żydowskiego, pomimo 
że karą za wykrycie tej po-
mocy była śmierć całej rodziny. 
Wszyscy znamy historię Ulmów  
z Markowej koło Rzeszowa. 
Cała rodzina: Józef Ulma, jego 
żona w zaawansowanej ciąży  
i sześcioro dzieci zginęli za po-
moc udzieloną Żydom. Uczen-
nicom udzielili wywiadu: Ma-
ria Podgórska z Bukowska, 
Anna Szubrycht z Cergowej, 
Julia Welcer z Jasionki, Fry-
deryk Krówka z Cergowej, 
Genowefa Smak z Cergowej, 
Józef Machnik z Głowienki, 
Adam Ciołkosz ze Zręcina, Zo-
fia Macek z Szebni i Tadeusz 
Kobza z Iwli. Uczennice zaan-
gażowane w projekt otrzymały 
dyplomy, a wręczali je ks. Ro-
man Jagiełło i Jacek Koszczan 
– prezes Stowarzyszenia Sztetl 
Dukla. 

Na zakończenie wszyscy 
uczestniczący w uroczystości 
obejrzeli wystawę judaików, 
przygotowaną w izbie pamięci 
przy parafii przez Stowarzysze-
nie Sztetl. 

Krystyna Boczar-Różewicz

Po zakończeniu pisemnego 
testu młodzież wraz z opieku-
nami udała się z przewodni-
kiem beskidzkim Panem Ka-
zimierzem Patlą (emeryto-
wanym nauczycielem dukiel-
skiego Liceum) na godzinne 
zwiedzanie Dukli śladami św. 
Jana. Po powrocie z wycieczki 
czekał na wszystkich bardzo 
smaczny posiłek przygotowany 
przez Zespół Szkół Gastrono-
miczno- Hotelarskich w Iwo-
niczu Zdroju. Syci posiłkiem  
i pełni wrażeń przystąpiliśmy 
do nagrodzenia najlepszych fi-
nalistów. 

Nagrody ufundowali:
1. miejsce - Dyrektor Zespołu 

Szkół nr 2 w Dukli i spon-
sor Pan Robert Wielgos wła-
ściciel firmy przewozowej 
„MIŚ”;

2. miejsce - Kustosz Klasztoru 
O.O. Bernardynów w Dukli;

3. miejsce - Dyrektor Woj. Bi-
blioteki Pedagogicznej.

Wszystkim finalistom ser-
decznie gratuluję udziału  
w finale i zdobytych nagród, 
a współorganizatorom i spon-
sorom dziękuję za pomoc  
i współpracę.

Jan Drajewicz
Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 

w Dukli
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Pod ścisłą gatunkową ochroną

Zwierzęta i rośliny występujące na terenie gminy Dukla

Jodła - choinka  
i związane z nią tradycje

Jodły (Abies) to przede 
wszystkim bardzo wysokie 
drzewa iglaste, osiągające na-
wet do 100 m wysokości. Ro-
dzaj obejmuje około 50 gatun-
ków drzew, bardzo dekoracyj-
nych o zimozielonym ulistnie-
niu. Preferują bardziej wilgotny 
i chłodniejszy klimat, dlatego 
występują głównie w chłod-
niejszej strefie umiarkowanej 
półkuli północnej. W Polsce 
najokazalsze bory jodłowe ro-
sną w Górach Świętokrzyskich 
(Puszcza jodłowa) i Karpatach, 
m.in. na Babiej Górze. W pol-
skich Tatrach dochodzi zwykle 
do wysokości 1400 m n.p.m. 
Najwyżej stwierdzony osobnik 
w Polsce został znaleziony na 
początku XXI w. na wysokości 
1590 m n.p.m. nad Myślenic-
kimi Turniami na Kasprowym 
Wierchu. 

Abies to bardzo malowni-
cze drzewa, które w młodym 
wieku charakteryzują się bar-
dziej stożkowatą koroną, która 
u starszych okazów staje się 
bardziej cylindryczna i zaokrą-
glona. Konary ustawione w 
okółkach. Cechą charaktery-
styczną jodeł jest brak krótko-
pędów oraz pojedynczo osa-
dzone, spłaszczone igły. Igły 
mogą występować w barwie 
zielonej, zielonoszarej, sre-
brzystej czy też niebieskawej, z 
dwoma paskami na spodzie. Do 
pędu przytwierdzone są przy 
pomocy, charakterystycznej 
przylgowatej stopki. Sterczące 
szyszki nie opadają tylko roz-
sypują się, a na gałęziach- po-
zostają tzw. trzpienie. Drewno 
nie wytwarza żywicy, zawiera 
jedynie pęcherzyki żywiczne. 
Należą one do bardziej wyma-
gających roślin, które źle zno-
szą zanieczyszczenia powie-
trza. Preferują wilgotny klimat, 

świeże oraz wilgotne gleby. Nie 
tolerują wysokich temperatur  
i suszy. 

Jodła jako choinka jest sym-
bolem Świąt Bożego Narodze-
nia. Choinka nie od zawsze 
była symbolem świąt Bożego 
Narodzenia. Pierwotnie zwią-
zana była z przedchrześcijań-
ską tradycją ludową i kultem 
wiecznie zielonego drzewka. 
Podobno, w starożytnym Rzy-
mie dekorowano drzewka me-
talowymi elementami z okazji 
święta Saturna. W wielu kul-
turach drzewo, zwłaszcza igla-
ste, jest uważane za symbol ży-
cia i odradzania się, trwania  
i płodności. Jako drzewko bo-
żonarodzeniowe, pojawiło się 
w XVI wieku, lecz prawdopo-
dobnie już wcześniej występo-
wało jako rajskie “drzewo do-
brego i złego” w misteriach o 
Adamie i Ewie, wystawianych 
w wigilię Bożego Narodzenia.

Tradycja choinek narodziła 
się w Alzacji, gdzie drzewka 
umieszczano w domu i ubie-
rano ozdobami z papieru i jabł-
kami (nawiązanie do rajskiego 
drzewa). Nieco później oby-
czaj ten przejął Kościół kato-
licki, rozpowszechniając go 
w krajach Europy Północnej  
i Środkowej. W XIX wieku 
choinka zawitała w Anglii i 
Francji, a potem do krajów Eu-
ropy Południowej. Od tej pory 
jest najbardziej rozpoznawa-
nym symbolem świąt Bożego 
Narodzenia.

Do Polski przenieśli ją nie-
mieccy protestanci na przeło-
mie XVIII i XIX wieku i po-
czątkowo spotykana była je-
dynie w miastach. Stamtąd do-
piero zwyczaj ten przeniósł się 
na wieś, w większości wypiera-
jąc tradycyjną polską ozdobę, 
jaką była podłaźniczka oraz za-

stępując znacznie starszy, 
słowiański zwyczaj (znany 
jeszcze z obchodów Święta 
Godowego) dekorowania 
snopu zboża, zwanego Di-
duchem.

Drzewkiem była naj-
częściej jodła, którą go-

spodarz przynosił w wigilijny 
poranek. O choince mówiono, 
że jest „ukradziona” innemu 
światu, bowiem za taki uwa-
żano las i miała przynieść „zło-
dziejowi” szczęście. Dla wie-
rzących stała się chrześcijań-
skim symbolem drzewa raj-
skiego. Przez swoją zieleń za-
chowywaną nawet w zimie 
stała się symbolem Chrystusa 
jako „drzewa życia”.

Dawnymi, tradycyjnymi 
zdobieniami choinkowymi były 
ciastka, pierniczki (wypiekane 
często w kształcie serc), orze-
chy, małe, czerwone tzw. raj-
skie jabłuszka, własnoręcz-
nie wykonywane w czasie ad-
wentu ozdoby z bibuły, kolo-
rowych papierów, piórek, wy-
dmuszek, słomy i źdźbeł traw, 
kłosów zbóż itp. Na gałązkach 
w wieczór wigilijny zapalano 
świeczki i tzw. zimne ognie. 
Współcześnie, w zależności od 
kraju, ubiera się je nieco ina-
czej. Dekoruje się choinkę 
bombkami, cukierkami, papie-
rowymi ozdobami (jak daw-
niej), srebrnymi i złotymi wło-
sami anielskimi. W większości 
krajów drzewko ubiera wspól-
nie cała rodzina w dzień wi-
gilijny. 

Ważną rolę na choince od-
grywają także światełka. Ich 
tradycja pochodzi z XVII 
wieku – wtedy ich rolę pełniły 
świeczki. Elektryczne lampki, 
których używamy do dnia dzi-
siejszego powstały w 1882 
roku za sprawą Edwarda Jo-
hansona, jednego z asystentów 
Thomasa Edisona.

We Włoszech choinkę 
ubiera się już 8 grudnia,  
w święto Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi Panny. 
Przyozdabia się ją, oprócz zna-
nych na całym świecie bombek, 

także w pozłacane szyszki, 
małe laleczki oraz 
kolorowe flagi.

Niektórzy uwa-
żają, że historia cho-
inki sięga 
jeszcze cza-
sów antycz-
nych. W staro-
żytnym Rzymie 
mieszkańcy 
p o d c z a s 
obrzędów 
ku czci boga 
urodzaju, ozda-
biali drzewa liścia-
ste bluszczem i laurem. Celto-
wie z kolei upodobali sobie je-
miołę. Egipcjanie świętując naj-
krótszy dzień w roku – przesile-
nie zimowe, znosili liście palm 
daktylowych do swoich do-
mów jako symbol „triumfu ży-
cia nad śmiercią”. Dla druidów 
żywe gałązki ostrokrzewu ozna-
czały wieczne życie, a w mi-
tologii nordyckiej symbolizo-
wały odrodzenie boga świa-
tła i piękna – Baldera. Choinki, 
głównie świerki i jodły pojawiły 
się znacznie później. Jednak 
prawdziwą popularność cho-
inka zyskała dzięki świętemu 
Bonifacemu, angielskiemu mni-
chowi, który w VIII wieku na-
wracał pogan żyjących na te-
renie dzisiejszych środkowych  
i wschodnich Niemiec. Jak głosi 
legenda św. Bonifacy nawraca-
jąc na chrześcijaństwo pogań-
skich Franków ściął potężny 
dąb, który dla Germanów był 
drzewem świętym. Upadający 
dąb zniszczył wszystkie rosnące 
wokół niego drzewa za wyjąt-
kiem małej jodełki. „Widzicie, 
ta mała jodełka jest potężniejsza 
od waszego dębu. I jest zawsze 
zielona, tak jak wieczny jest 
Bóg dający nam wieczne ży-
cie. Niech ona przypomina wam 
Chrystusa” – miał powiedzieć w 
trakcie kazania misjonarz. Czy 
tak było naprawdę – nie wia-
domo. Trudno jest ustalić ten 
fakt, bo w każdej religii choinka 
była symbolem czegoś innego 
dlatego brak jest jednoznacz-
nych potwierdzeń z historii.

Z kolei góralska le-
genda głosi, że pomysło-
dawcą świątecznej cho-

inki był… niedźwiedź. 
W dniu narodzin 

Chrystusa zwie-
rzęta postano-
wiły obdarować 

Dzieciątko Jezus. 
Niedźwiedź niestety 

nie miał żad-
nego pre-
z e n t u , 

więc wymy-
ślił, że podaruje małą 

jodełkę. W trakcie wędrówki 
do miejsca narodzin Chrystusa 
drzewko namokło i utworzyły 
się na nim sople, które w bla-
sku księżyca pięknie się mie-
niły i tak według góralskiej le-
gendy pięknie przystrojona 
choinka stała się symbolem na-
rodzin Pana. 

Początkowo choinkę przy-
strajano ozdobami natural-
nymi: jabłkami, piernikami, 
orzechami, zabawkami ze 
słomy i papieru. Ich dobór 
nie był przypadkowy – takie 
ozdoby miały zapewnić rodzi-
nie pomyślność w nadchodzą-
cym roku. Każda z ozdób po-
jawiająca się na choince miała 
swoje znaczenie. Jabłuszka na-
wiązywały do rajskiego owocu. 
Dzwoneczki miały symboli-
zować dobre nowiny, a aniołki 
– bożą opiekę. Łańcuchy miały 
przypominać o zniewoleniu lu-
dzi grzechem, z drugiej strony 
wierzono, że cementują więzi 
rodzinne. Oczywiście najważ-
niejsza była gwiazda betlejem-
ska, która zaczęła pojawiać się 
na szczycie drzewka dopiero 
pod koniec XIX wieku. Miała 
pomagać zbłądzonym wędrow-
com, w szczęśliwym powro-
cie do domu. Oprócz tego na 
drzewku pojawiały się pier-
niczki, piórka, wydmuszki, 
słoma i wiele innych rzeczy,  
a strojeniem choinki zajmo-
wały się głownie dziewczęta. 

Chyba nikt dziś nie wy-
obraża sobie Świąt Bożego Na-
rodzenia bez przystrojonego 
drzewka. Pomimo tego, iż tra-

dycja ubierania choinki znacz-
nie ewoluowała, to w trakcie 
przyozdabiania drzewka na-
dal powracamy do bajkowego 
świata Bożego Narodzenia, 
który pamiętamy z dzieciństwa.

Na nadchodzące Święta 
Bożego Narodzenia życzę, po-
koju ducha, wiary w Boga  
i w ludzi, umiejętności do-
strzegania piękna tego świata 
i oczywiście wiary w siebie  
i swoje możliwości.

ch

Widziane z Cergowej

To wciąż jeszcze  
nie teraz

Jeszcześmy nie zapomnieli 
o lecie, jeszcze wciąż pogodna 
jesień, a tu już zima na karku. 
Ta jesień, to także wysokie  
i miękkie trawy na Kondra-
towej w Tatrach i gapienie się 
w niebo i na nim białe cienkie 
smużki przelatujących dziesięć 
kilometrów nad nami pasażer-
skich maszyn lecących gdzieś 
w świat. Byłem raz i drugi w 
takiej smużce, to był moment 
i już byliśmy w innym krajo-
brazie. Raz i drugi i Alpy wi-
dziane były z takiej wysokości, 
ale wtedy leciało się i leciało,  
a my wciąż nad górami. Prawda, 
że małe te nasze Tatry, ale nie 
oddałbym ich za nic, choćby to 
miały być wysokie pod niebo 
Himalaje, nieco bliżej ziemi 
Alpy czy Pireneje. Albo Be-
skid Sądecki, Śnieżka lub któ-
ryś z Beskidów. A gdzież ja 
znajdę drugą taką herbatę jak ta 
w schronisku na Kondratowej, 
jak szklanka kwaśnego mleka 
na przełęczy w drodze na Czer-
wone Wierchy, albo nawet jak 
przed laty, szklanka normalnej 
herbaty w schronisku - restau-
racji na Kasprowym Wierchu. 
Z widokiem na kocioł Gąsie-
nicowy, Świnicę i całe niebo. 
Nie wiem, nie byłem w ka-
sprowej restauracji całe lata, 
mierzi mnie w ogóle ten ka-

sprowy tłok i cały ten rozgar-
diasz ludzki, choć rozumiem, 
że ktoś kto przyjechał spod 
Kutna, Szczecina, ze Lwowa 
czy z Ostrołęki lub Przasnysza 
odstoi swoje godziny w Kuźni-
cach, aby choćby tylko zerknąć 
na góry z restauracyjnego ta-
rasu lub zrobić wysokogórską 
wyprawę pod obserwatorium 
na szczycie i stamtąd zadzwo-
nić do swojej Magdy lub Zenka 
i przesłać pozdrowieństwa.

Nie, abym się wymądrzał 
i robił za bywalca, ale po pro-
stu taki jest ów kasprowy oby-
czaj. On od lat jednakowy, choć 
był przecież na owej górze taki 
czas, że pogranicznicy z zielo-
nymi otokami na czapkach le-
gitymowali wszystkich wysia-
dających z kolejki pasażerów, 
mimo iż druga strona granicy 
to była zaprzyjaźniona „socja-
listyczna” tfu, Czechosłowacja.  
I nie było zmiłuj. Jak nie mia-
łeś odpowiedniego stempelka  
w dowodzie, mogłeś wylądo-
wać w jednym z obozów pracy 
i posiedzieć sobie pół roku, 
rok czy dwa, aż ludowa wła-
dza uświadomiła ci, że z nią 
nie ma żartów. Wiem, bo sam 
przeżyłem chwile niepewno-
ści na samym Kasprowym, po-
tem w wojskowym samocho-
dzie, kiedy wieziono nas na po-
sterunek wopowski na Zamoy-
skiego, a tam - sympatyczny 
zresztą komendant placówki 
- po przesłuchaniu obiecał wy-
stawiać odpowiedni dokument 
na swobodne poruszanie się po 
górach.

 My starzy turyści i bywalcy 
to znamy, piszę o tym aby co 
nieco młodszym uświadomić, 
że był w Polsce czas, kiedy 
po własnym kraju nie mogli-
śmy się swobodnie poruszać. 
Że potrzebne były przepustki 
i zaświadczenia aby wyjść 

na Świnice, Czerwone Wier-
chy czy Śnieżkę, a aby dostać 
się na wyspę na Wisłoujściu  
w Gdańsku potrzebne było mi-
licyjne zezwolenie. A dziś pi-
jąc grzane piwo na Chopina w 
Krakowie dzwonię kierunko-
wym 0-10 do Nowego Jorku  
i 0-404 do Atlanty i po kilku-
nastu sekundach rozmawiam  
z Bietą lub z Moniką tak, jakby-
śmy siedzieli naprzeciwko sie-
bie na czwartym piętrze w Kra-
kowie lub również na czwar-
tym na Manhattan Ave. i nieco 
niżej w Atlancie. Urok nowo-
czesności? Nie, normalność. 
Aby jednak do niej dojść i do-
rosnąć, potrzebne były, jak wi-
dać, te wszystkie przepustki, 
przesłuchania, znajomości  
i co- tu dużo mówić - czasem  
i upokorzenia.

Wracam w Tatry. Kiedy tak 
siedzimy z Jackami na tara-
sie na Gubałówce, kiedy patrzę 
na lekko zamglone Tatry, kiedy 
czasem błyśnie w słońcu wago-
nik kolejki na kasprową górę 
tak sobie myślę, że góry jakie-
kolwiek by one były, to mają w 
sobie coś nieuchwytnego, co 
każe nam tu przyjeżdżać o każ-
dej porze roku. Dla widoków, 
dla powietrza. Po prostu dla by-
cia TU. Kiedy sto w lat temu 
jeździłem na światowe zawody 
dziennikarskie narciarskie  
w wielkie góry świata, to anim 
przypuszczał, że kiedyś trzeba 
będzie z nart zrezygnować.

Kiedy piszę „Cergową” 
idzie w radiu piosenka z refre-
nem „... dancing to the end of 
love”. I tak sobie myślę, a może 
ten sezon narciarski będzie ... 
dancing to the end of ski. Kie-
dyś to musi nadejść, ale myślę 
że wciąż jeszcze nie teraz.

Zbigniew Ringer

Hala Kondratowa. Źródło: internet
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Ośrodek Kultury w Dukli informuje

Powróćmy jak za dawnych lat Powiatowy 
Przegląd Piosenki 
Obcojęzycznej

6 listopada 2014r. w sali widowiskowo-te-
atralnej Ośrodka Kultury w Dukli odbył się 
już VII Powiatowy Przegląd Piosenki Ob-
cojęzycznej. Komisja konkursowa w skła-
dzie: przewodnicząca Grażyna Ostrowska, 
Agnieszka Karwacz, Małgorzata Lasek-Such  
i Wojciech Krężałek, postanowiła przyznać 
następujące nagrody i wyróżnienia:

I kategoria klasy I - III
I miejsce Małgorzata Wróbel - ZSP Jasionka
II miejsce Oliwia Szybka - GOK Miejsce 
Piastowe

II kategoria klasy IV - VI
I miejsce Aleksandra Krowicka - ZSP nr 1 
Dukla
II miejsce Julia Kula - ZSP Jasionka
wyróżnienie: Izabela Cygler - ZSP w Tylawa

III kategoria - gimnazjum
I miejsce Michał Kondyjowski - ZSP 
Sieniawa
II miejsce Weronika Lechowicz - SSM Krosno
II miejsce zespół „SONG” - ZSP Krościenko 
Wyżne
III miejsce Weronika Wnęk -, ZSP Równe
III miejsce Kamila Kula - ZSP Jasionka

wyróżnienia:
Izabela Gudek - ZS nr 2 Dukla
Kinga Wróbel - ZS nr 2 Dukla
Natalia Woźniak - Gimnazjum Iwla

IV ktegoria - szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce Klaudia Dereniowska - ZSP nr 1 
Krosno
II miejsce zespół „PETROL” - ZSP nr 4 Krosno
III miejsce Ewelina Witalec - LO nr II Krosno

wyróżnienia:
Monika Szufnarowska - ZSP nr 4 Krosno,
Karina Ozimina i Aleksandra Merć - ZSP nr 
4 Krosno

Komisja, jako szczególne wyróżnienie  
w tegorocznym konkursie postanowiła przy-
znać nagrodę Grand Prix Katarzynie Ma-
koś - ZS nr 2 Dukla

Piotr Jakieła

Spotkania Folklorystyczne 
po raz dziesiąty

Po prostu z natury

CHOINKA 2014 
Piękno natury uchwycone aparatem fotograficznym i prze-

lane na kartkę świąteczną, chcę Państwu ofiarować wraz z Ży-
czeniami Bożonarodzeniowymi.

Trzeba mieć trochę cierpliwości, kochać przyrodę, stworzyć 
warunki, aby ptaki czuły się dobrze i bezpiecznie. No i mamy 
niepowtarzalną cząstkę przyrody w postaci kartki.

Drodzy Państwo
Świątecznie, radośnie, przy obfitych stołach w blasku 

gwiazdy betlejemskiej, z pogodnym duchem, w otoczeniu przy-
jaciół i pięknej beskidzkiej, naszej, rodzimej przyrody przeżyj-
cie te wspaniałe Święta w Roku św. Jana Duklana, który tak 
bardzo kochał przyrodę. 

Życzenia ślę wszystkim Czytelnikom, miłośnikom przyrody, 
pracownikom: Urzędu Miejskiego w Dukli, Muzeum Histo-
rycznego Pałac w Dukli, Zespołu Karpackich Parków Krajo-
brazowych w Krośnie z siedzibą w Dukli, Nadleśnictwa Dukla, 
członkom Koła Łowieckiego „Rogacz” i oczywiście uczniom  
i wszystkim pracownikom Szkół na terenie Dukielszczyzny.

Cieszę się, że miałam szczęście z Państwem współpracować 
i poznawać piękną przyrodę Beskidu Dukielskiego.

Maria Walczak

25 października br. w sali 
widowiskowo-sportowej w Łę-
kach Dukielskich miało miej-
sce niezwykłe wydarzenie. 
Po raz dziesiąty spotkały się 
na święcie kultury i twórczo-
ści ludowej zespoły folklory-
styczne, ludowi twórcy, Koła 
Gospodyń. Tym razem świę-
towaliśmy Spotkanie Folklo-
rystyczne nie w lipcu i nie na 
placu wiejskim, lecz na jesieni 
i w sali.

Spotkało się 13 zespołów: 
„Łęczanie”, „Mali Łęczanie”, 
„Szarotka-Duklanie” z Du-
kli, zespół ludowy „Jodłowia-
nie” z Jodłowej, zespół śpiewa-
czy „Wietrznianki” z Wietrzna, 
zespół śpiewaczy „Głoj-
sce” z Głojsc, zespół obrzę-
dowo-śpiewaczy „Równianie”  
z Równego, zespół folkowy 

Tołhaje z Łęk Dukielskich, ze-
spół „Rogowice” z Rogów, 
ZPiT „Lubatowianie” z Luba-
towej, zespół „Borysławiacy” 
z Borysławia / Ukraina, zespół 
śpiewaczy „Bobrzanki” z Bó-
brki, zespół śpiewaczy „Chor-
kowianie” z Chorkówki.

Swoje prace wystawiło 8 
rękodzielników: Barbara Mar-
chewka i Zbigniew Marchewka 
z Łęk Dukielskich Tadeusz 
Kobak ze Zręcina, Krystyna 
Krzywda z Bóbrki, Iwona Jan-
kowska-Kozak z Bóbrki, Koło 
hafciarzy z Jodłowej.

Kuchnię regionalną przygo-
towały Koła Gospodyń Wiej-
skich z Równego, Chorkówki 
i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Bóbrka. 

Wśród gości znaleźli się 
m.in.: senator Alicja Zając, 

poseł Bogdan 
Rzońca, radny 
Sejmiku Woje-
wództwa Pod-
k a r p a c k i e g o  
p. Władysław 
Turek, przewod-
niczący Rady 

Powiatu p. Andrzej Kręża-
łek, burmistrz Dukli p. Marek 
Górak z małżonką, wicebur-
mistrz Andrzej Bytnar z mał-
żonką, dyrektor Ośrodka Kul-
tury w Dukli p. Małgorzata Wa-
laszczyk – Faryj, która prowa-
dziła Spotkania, Helena Ma-
dzinova - starostka obce Cer-
nina na Słowacji z delegacją, 
p. Eleonora Popowicz - pre-
zes oddziału Polskiego Kultu-
ralno-Oświatowego Towarzy-
stwa „Zgoda” w Borysławiu 
na Ukrainie, proboszcz parafii 
rzymsko-katolickiej ks. Zdzi-
sław Babiarz, p. Krystyna De-
limata, dyrektor Zespołu Szkół 
Publicznych w Łękach Dukiel-
skich z małżonkiem, delegacje 
organizacji społecznych i radni 
naszej miejscowości, zarząd 
Koła Miłośników Historii Wsi 
Łęki Dukielskie.

Spotkania otworzyli go-
spodarze, zespół „Łęczanie”, 
„Mali Łęczanie”, przywitano 

gości, zespoły, twórców oraz 
zostały zaprezentowane osią-
gnięcia Zespołu i Stowarzy-
szenia.

Bogaty w treść i pełen uzna-
nia list do uczestników X edy-
cji Spotkań Folklorystycznych 
wystosował p. Władysław Or-
tyl, marszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego, który nie 
mógł osobiście przybyć na uro-
czystości. List odczytał Włady-
sław Turek, radny sejmiku. 

Ta okrągła rocznica mo-
gła się odbyć dzięki środ-
kom finansowym z Podkar-
packiego Urzędu Marszałkow-
skiego, Gminy Dukla, Staro-
stwa Powiatowego w Krośnie 
oraz wszechstronnej pomocy 
Ośrodka Kultury w Dukli.

Podczas Spotkań można 
było złożyć datek na rehabilita-
cję naszej byłej śpiewaczki Oli 
Ryczak, która uległa wypad-
kowi samochodowemu.

Dziękujemy serdecznie 
wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się 
do zorganizowania i przepro-
wadzenia jubileuszowej edycji 
Spotkań Folklorystycznych pn. 
„Zachować dla przyszłych po-
koleń”.

Henryk KycOpowieść o Janku
Film o św. Janie z Dukli

W dniach 27-28 października 
2014 r. w ramach realizacji ogól-
nopolskiego projektu „Kulthurra. 
Zajęcia artystyczne w szkole” od-
były się w ZSP w Równem nie-
zwykle interesujące warsztaty 
rozwijające wyobraźnię, pobu-
dzające kreatywność, odkrywa-
jące nowe możliwości twórcze. 
Prowadził je pan Tomasz So-
lich z Fundacji Osiem Życzeń 
– aktor, absolwent Warszawskiej 
Szkoły Filmowej, współzałoży-
ciel Grupy „Niewinni Chłopcy”. 
Jego kreacje artystyczne mogli-
śmy oglądać w m. in.: „Barwach 
Szczęścia”, „Klanie”, „M jak mi-
łość”, „Plebanii” czy „Ludziach 
Chudego”. Jak bardzo uczniom 
spodobały się warsztaty świad-
czy fakt, że w szkole przebywali 
z własnej woli po 12 godzin.

W zajęciach wzięło udział 17 
gimnazjalistów, którzy w ramach 
realizacji projektu edukacyjnego 
podjęli się nakręcenia filmu ani-

mowanego poświeconego św. Ja-
nowi z Dukli. Pan Tomasz na-
tomiast wprowadził ich w taj-
niki animacji poklatkowej. Same 
warsztaty poprzedzone zostały 
zajęciami plastycznymi, podczas 
których uczniowie przygotowali 
postacie i scenografię potrzebną 
do nakręcenia filmu. Przygotowa-
nia te były bardzo czasochłonne, 
dlatego w piątek  24 października 
pracowaliśmy w szkole do godz. 
1 w nocy! Ale dzisiaj wiemy, że 
warto było! Efektem ponad trzy-
nastogodzinnych warsztatów jest 
film, zrealizowany metodą ani-
macji poklatkowej, zatytuło-
wany „Opowieść o Janku”. Uka-
zuje on postać św. Jana z Dukli, 
jego życie, pracę i towarzyszące 
mu cuda. Film ten w zamierzeniu 
nie miał być biograficzny, ale co 
z tego wyszło… przekonajcie się 
sami, oglądając go. 

Koordynatorki projektu:
Aneta Cyran, Beata Bek

Operetka w Dukli
Żywe zainteresowanie muzyką i treścią 

klasycznej operetki, skłoniło nas do zapro-
szenia 23 listopada br. kolejny już raz ar-
tystów sceny lubelskiej. Na scenie wystą-
pili Bogusława Matys-sopran, Hubert Świe-
ca-tenor i Marek Serweta-fortepian. Arty-
ści zadziwili licznie zgromadzoną publicz-
ność nowym programem pt. „Powróćmy jak 
za dawnych lat”. Podczas występu usłysze-
liśmy najpiękniejsze pieśni polskiej muzyki 

filmowej takie jak: „Powróćmy jak za daw-
nych lat”, „Miłość ci wszystko wybaczy”, 
„Trudno Serce okłamać” i wiele innych. 
Obok przepięknych pieśni i tańców, zoba-
czyć można było piękne wyszukane, kolo-
rowe i barwne kreacje, kostiumy i sceno-
grafię.

Jesteśmy zadowoleni, że operetka cie-
szy się wielkim zainteresowaniem wśród 
dukielskiej publiczności. Dziękujemy 
wspaniałym artystą i zapraszamy wkrótce 
na kolejną operetkę. 

Jakieła Piotr
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„Powróćmy jak za dawnych lat...”

W 100. rocznicę wybuchu 
Pierwszej Wojny Światowej

Otwarcia wystawy dokonał Waldemar Półchłopek  
- dyrektor dukielskiego muzeum

Fragment inscenizacji

Fragmenty wystawy
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W 100. rocznicę wybuchu  
I wojny światowej

W Muzeum Historycz-
nym-Pałac w Dukli 15 listo-
pada 2014 roku Polonez A-dur 
Fryderyka Chopina, nazy-
wany też Wojskowym, w wy-
konaniu Macieja Zaforem-
skiego zainaugurował otwar-
cie wystawy W 100. rocznicę 
wybuchu I wojny światowej.

Wystawa głównie koncen-
truje się na walkach na po-
łudniowym odcinku frontu 
wschodniego, na operacjach 
galicyjskich oraz operacji gor-
lickiej, która była punktem 
zwrotnym w wojnie na wscho-
dzie. Ta kwestia poruszona 
była w prelekcji multimedial-
nej Wielka Wojna. W stulecie 
wielkiego wybuchu wygłoszo-
nej przez Katarzynę Lianę z 
Muzeum PTTK w Gorlicach.

Wielka Wojna, bo tak na-
zywana była do lat 20-tych 
ubiegłego stulecia I wojna 
światowa, w polskiej pamięci 
historycznej jest pamiętana 
głównie poprzez pryzmat Le-
gionów Piłsudskiego i odzy-
skania niepodległości przez 
Polskę. Stąd sporo dokumen-
tów nawiązuje także do pięk-

nej karty Legionów Polskich 
i ich twórcy Józefa Piłsud-
skiego, który 6 sierpnia 1915 
roku, w pierwszą rocznicę wy-
buchu wojny, w rozkazie do 
żołnierzy napisał: Rok temu z 
garścią małą ludzi, źle uzbro-
jonych i źle wyposażonych, 
rozpocząłem wojnę. Cały 
świat stanął wtedy do boju. 
Nie chciałem pozwolić, by w 
czasie, gdy na żywym ciele 
naszej Ojczyzny miano wyrą-
bać mieczami nowe granice 
państw i narodów, samych 
tylko Polaków przy tym brako-
wało. Nie chciałem dopuścić, 
by na szalach losów ważących 
się nad naszymi głowami, na 
szalach, na które miecze rzu-
cano, zabrakło szabli polskiej!

Ważną część na ekspozy-
cji stanowią afisze, obwiesz-
czenia, plakaty, druki ulotne, 
m.in. agitujące do wstępowa-
nia do Legionów. W tej gru-
pie archiwaliów na uwagę za-
sługuje komplet oryginalnych 
dokumentów i fotografii le-
gionisty wachmistrza Kazi-
mierza Nowakiewicza z Kro-
sna z cennym listem podpisa-

nym przez Józefa Piłsudskiego.
Wojenne losy żołnierzy po-

kazane są poprzez dokumenty, 
pamiątkowe albumy,  korespon-
dencję oraz liczne fotografie 
przesyłane do rodzin jako pocz-
tówki, które pokazują nie tylko 
żołnierzy, ale także sprzęt bo-
jowy, warunki frontowe, a także 
ich samych w otoczeniu kompa-
nów czy rodziny podczas urlo-
pów. Kartki pocztowe tworzą 
swoisty zapis historyczny.

Można tutaj też zobaczyć 
bogatą kolekcję oryginalnych 
odznaczeń wojskowych wraz  
z nominacjami, odznaki forma-
cji wojskowych z lat 1914-1920 
oraz medale okolicznościowe. 
Wśród licznych pamiątek z cza-
sów wojny warto zwrócić uwagę 
m. in. na odznakę Naczelnego 
Komitetu Narodowego „Alego-
ria Polski” 1914. Wiele pamiątek 
z orzełkiem legionowym przy-
wołuje na myśl słowa J. Piłsud-
skiego wypowiedziane 6 sierpnia 
1914 r. do żołnierzy I Kompanii 
Kadrowej „...Jedynym waszym 
znakiem jest odtąd orzeł biały”. 
Do szczególnych pamiątek na-
leżą ponure świadectwa wojen-
nych tragedii m. in. nieśmier-
telniki, czy drobiazgi z okopów  
o osobistym charakterze. Uwagę 
zwraca również tarcza poświę-
cona poległym czy zaginionym 
żołnierzom w czasie I wojny 
światowej. 

Ważne miejsce na wysta-
wie zajmuje uzbrojenie państw 
– uczestników Wielkiej Wojny, 
głównie broń biała - szable, ba-
gnety, ale także broń palna m. 
in. mannlichery, które były ma-
sowo używane w czasie I wojny 
światowej. Imponująco przed-
stawia się ekwipunek żołnierski, 
zestaw przedmiotów niezbęd-
nych dla żołnierza do wykonania 
określonych zadań służbowych  
i polowych oraz przedmiotów 
zapewniających zaspokojenie 
potrzeb bytowych. Można tu wy-
różnić oporządzenie związane  
z uzbrojeniem, umundurowa-

niem, czy specjalne przewi-
dziane dla pewnych grup żołnie-
rzy, np. lornetki, zegarki, busole, 
mapniki, gwizdki, łopatki saper-
ski i inne. Osobną grupę tworzą 
oryginalne elementy umunduro-
wania, ale także rekonstrukcje 
mundurów żołnierzy armii au-
stro-węgierskiej i pruskiej. 

Większość wyeksponowa-
nego wyposażenia należała do 
żołnierzy armii austro-węgier-
skiej, a zatem także poboro-
wych z naszego regionu. Do-
kumenty, fotografie, artefakty  
i inne pamiątki zgromadzone na 
tej wystawie mają swoją histo-
rię, która stanowi przyczynek do 
historii I wojny światowej.

* * *
Wernisaż połączony był  

z prezentacją życia żołnier-
skiego w okresie I wojny świato-
wej przygotowaną przez Stowa-
rzyszenie Historyczne „Bitwa 
pod Gorlicami 1915”. Człon-
kowie Stowarzyszenia wrę-
czali gościom pamiątkowe prze-
pustki, zaprezentowali umun-
durowanie, musztrę, pokaz ob-
sługi i walk z wykorzystaniem 
ciężkiego karabinu maszyno-
wego Schwarzlose. W tej czę-
ści programu odbyło się śpiewa-
nie pieśni legionowych, a także 
losowanie książek o tematyce  
I wojny światowej.

Ogromną ilość zgromadzo-
nych zabytków i rekonstruk-
cje historyczne zawdzięczamy 
w dużej mierze wielkim pasjo-
natom historii I wojny świato-
wej. Chcielibyśmy bardzo go-
rąco podziękować Stowarzysze-
niu Historycznemu „Bitwa pod 
Gorlicami 1915”, Muzeum Re-
gionalnemu PTTK w Gorlicach, 
Prywatnemu Muzeum Podkar-
packich Pól Bitewnych w Kro-
śnie, kustoszowi Andrzejowi 
Kołderowi Muzeum Zamko-
wemu „Kamieniec” oraz Pani 
Wiesławie Paczosa i Panom: Ta-
deuszowi Kowalowi, Zbignie-
wowi Sobocie, Waldemarowi 
Kriegerowi, Andrzejowi Nowa-
kiewiczowi, Jackowi Grochol-
skiemu, Wiesławowi Kopczy-
kowi, Zbigniewowi Więckowi, 
Bogdanowi Szczepanikowi, 
Konradowi Kochan i Jakubowi 
Smereckiemu.

Aleksandra Żółkoś

Aktywni Razem
Podsumowanie realizowanego projektu

Stowarzyszenie Miłośników Cergowej zakończyło realiza-
cję zadania dofinansowanego ze środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dys-
pozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego – Regional-
nego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Koordynato-
rem zadania był sołtys wsi Cergowa Adam Faustus.

We wspólnej imprezie integracyjnej, która odbyła się w 
dniach 7-8 listopada wzięło udział 120 osób niepełnosprawnych 
z terenu gminy Dukla, Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Cergowej, ŚDS w Nowym Żmigrodzie, a także miejscowo-
ści Sulistrowa. Uczestnicy spotkania wzięli udział w trzech 
konkursach: plastycznym pn. „Mój świat”, konkursie rzutek 
i konkursie gry w bilard. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzy-
mali dyplomy oraz koszulki z okolicznościowym nadrukiem. 36 
osób, które wzięły udział w konkursach otrzymało nagrody in-
dywidualne. Nagrody wręczał burmistrz Dukli Marek Górak.

Adam Faustus
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Aktywni razem

Rok patrona szkoły

Kto ratuje jedno życie, jakby cały świat ratował

Burmistrz Dukli Marek Górak wręcza nagrodę uczestniczce konkursu

Puchar Burmistrza 
dla Damiana Krówki

Burmistrz Marek Górek wręcza medal pp. Janinie i Michałowi Buczkom

Przewodniczący Rady MIejskiej w Dukli wręcza medal  
pp. Janinie i Henrykowi Delimatom

Wiceburmistrz Andrzej Bytnar wręcza kwiaty  
pp. Helenie i Stanisławowi Rogalom
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Poczty Sztandarowe w drodze do ZS nr 2 Nadanie sztandaru Zespołowi Szkół nr 2

Finał Olimpiady o Wielkich Polakach
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Uczestnicy IV Gminnej Ligii Szachowej z organizatorami

Złoto  
dla par małżeńskich

Ks. Roman Jagiełło i ks. Marek Gocko odprawiają mszę św. przy ołta-
rzu ufundowanym przez Aniekę Arluk

Uczestniczki projektu z Fryderykiem Krówką, ks. Romanem Jagiełło i ks. Markiem GockoFot. kbr
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Fot. kbr

Judaika prezentowane na wystawie w izbie pamięci przy kościele 
polskokatolickim w Łękach Dukielskich
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

Radni i  sołtysi VI kadencji 
po ostatniej sesji  Rady Miejskiej w Dukli

Radni Rady Miejskiej w Dukli ze stojącymi od lewej: sekretarzem gminy Mirosła-
wem Matyką, wiceburmistrzem Andrzejem Bytnarem, skarbnikiem gminy Elż-
bietą Wróbel, burmistrzem Markiem Górakiem

Sołtysi i Przewodniczący Zarządu Osiedla w Dukli VI kadencji

Fot: Janusz Krowicki

Puchar Burmistrza 
dla Damiana Krówki

IV Gminna Liga Szachowa 

20 listopada 2014 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  
w Dukli zakończono rozgrywki IV Gminnej Ligi Szachowej o Pu-
char Burmistrza Dukli. W zawodach brało udział 53 uczestników 
z: Dukli, Jasionki, Tylawy, Łęk Dukielskich, Rogów i Iwli. Za-
wodnicy rozegrali cztery turnieje. Dwa w szachach szybkich i dwa 
w szachach klasycznych.

Klasyfikacja ogólna:
1. Damian Krówka Iwla
2. Patryk Szczurek Jasionka
3. Tomasz Frączek Iwla
4. Grzegorz Fornal Iwla
5. Karol Uliasz Rogi
6. Szymon Pitak Iwla

Klasyfikacja klas I-III:
M-ce Nazwisko Imię Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.

1 Kowalewski, Paweł 18,0 102,50 133,50 18 69,0

2 Kopij, Oskar 14,0 107,00 140,00 14 59,0

3 Turek Damian 13,5 107,50 138,50 13 55,5

4 Bystrzycki, Jakub 12,0 100,50 131,50 12 49,0

5 Kandefer, Mateusz 11,5 105,00 137,00 11 56,5

6 Knap, Patryk 8,0 90,00 116,50 7 21,0

Klasyfikacja klas IV-VI:
M-ce Nazwisko Imię Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.

1 Szczurek, Patryk 26,0 125,50 162,50 25 120,0

2 Fornal, Grzegorz 21,0 118,50 155,00 20 98,0

3 Uliasz, Karol 20,0 125,50 166,50 19 108,0

4 Kluk Julia 19,5 116,50 151,50 18 97,0

5 Kiołtyka, Rafał 18,0 115,00 149,00 18 85,0

6 Kowalewski, Kornel 15,5 115,00 149,50 14 71,5

Klasyfikacja klas gimnazjalnych:

M-ce Nazwisko Imię Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.

1 Krówka Damian 26,0 127,00 165,00 25 133,0

2 Frączek, Tomasz 21,5 122,50 163,00 21 100,5

3 Pitak, Szymon 20,0 119,50 159,00 20 94,0

4 Bek Patryk 19,0 122,50 161,00 19 92,0

5 Szwast, Maciej 18,0 107,50 138,50 18 76,0

6 Kowalski, Konrad 17,0 102,00 132,00 16 85,5

Pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji szkół podstawowych i gim-
nazjów otrzymały puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, które 
wręczał wiceburmistrz Dukli pan Andrzej Bytnar, dyrektor MOSi-
R-u pan Michał Szopa i prezes UKS Rekord Iwla pan Jerzy Gunia.

Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy wszystkim uczestnikom 
i opiekunom za udział w zawodach. 
Szczegółowe wyniki rozgrywek na stronie: http://www.chessarbi-
ter.com/turnieje/2014/ti_2547/
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2014/ti_2548/

Od lewej: dyr MOSiR Michał Szopa,  Paweł Kowalewski – 1. miejsce  
w kat. SP I-III,  wiceburmistrz Andrzej Bytnar, dyr. SP w Iwli Jerzy Gunia

Od lewej: dyr MOSiR Michał Szopa, Patryk Szczurek – 1. miejsce w kat. 
SP IV-VI,  wiceburmistrz Andrzej Bytnar, dyr. SP w Iwli Jerzy Gunia

Wyniki Otwartego 
Turnieju Piłki Siatkowej

Zespół VT Guzikówka Krosno zwycięzcą Otwartego Turnieju 
Piłki Siatkowej z okazji Dnia Niepodległości o Puchar Dyrektora 
MOSiR Dukla. W niedziele 9 listopada w hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Dukli odbył się turniej piłki siatkowej z oka-
zji Dnia Niepodległości. 7 drużyn walczyło o zwycięstwo w tur-
nieju. Po wielu bardzo ciekawych pojedynkach poznaliśmy zwy-
cięzcę. Okazał się nim zespół VT Guzikówka Krosno, który w fi-
nałowym pojedynku pokonał drużynę Krościenko Wyżne 2-1. 
Trzecie miejsce dla SKS Dukla, czwarte Beskid Równe. 

Końcowa kolejność turnieju:
I miejsce VT Guzikówka Krosno
II miejsce Krościenko Wyżne
III miejsce SKS Dukla
IV miejsce Beskid Równe

Damian Leśniak.  
Fot. na str. 27.
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ciąg dalszy na str. 23 u

Gminna Liga  
Tenisa Stołowego

W środę 19 listopada została rozegrana II runda Gminnej 
Ligi Tenisa Stołowego. Do rywalizacji przystąpiło 51 zawodni-
czek i zawodników ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z te-
renu Gminy Dukla. Po wielu emocjonujących meczach poznali-
śmy zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych. Ko-
lejny turniej odbędzie się w lutym 2015r (termin do ustalenia).

Wyniki drugiego turnieju:
Klasyfikacje końcowe klasy I-III szkoła podstawowa:

Klasa 1-3 szkoła podstawowa dziewcząt
I miejsce Maja Krukar  Łęki D.  50 pkt.
II miejsce Magdalena Zając  Łęki D.  47 pkt.
III miejsce Kinga Krężałek  Łęki D.  45 pkt.
IV miejsce Daria Rajchel  Dukla  43 pkt.
V miejsce Aleksandra Jurczyk  Dukla  41 pkt.

Klasa 1-3 szkoła podstawowa chłopców
I miejsce Szymon Maciejewski  Dukla  50 pkt.
II miejsce Kacper Szczurek  Dukla  47 pkt.
III miejsce Karol Rąpała  Dukla  45 pkt.
IV miejsce Piotr Buryła  Łęki D.  43 pkt.
V miejsce Mikołaj Musiał  Łęki D.  41 pkt.

Ogólna punktacja klas I-III szkół podstawowych po II turnieju:
 Miejsce:  Szkoła:  pkt.I turniej:  pkt. II turniej:  Suma:
 I miejsce  Łęki Dukielskie  181 pkt.  181 pkt.  362 pkt.
 II miejsce  ZS nr 1 Dukla  97 pkt.  181 pkt.  278 pkt.

Klasyfikacje końcowe klasy IV-VI szkoła podstawowa:
Klasa 4-6 szkoła podstawowa dziewcząt

I miejsce Karina Buczek  Dukla  50 pkt.
II miejsce Aurelia Gierlicka  Łęki D.  47 pkt.
III miejsce Patrycja Mikosz  Łęki D.  45 pkt.
IV miejsce Milena Buczyńska  Łęki D.  43 pkt.
V miejsce Paulina Skrzęta  Tylawa  41 pkt.
VI miejsce Sabina Borek  Dukla  39pkt.

Klasa 4-6 szkoła podstawowa chłopców
I miejsce Michał Olbrycht  Dukla  50 pkt.
II miejsce Piotr Krukar  Łęki D.  47 pkt.
III miejsce Szymon Sporek  Dukla  45 pkt.
IV miejsce Gracjan Wszołek  Dukla  43 pkt.
V miejsce Michał Staroń  Tylawa  41 pkt.
VI miejsce Piotr Bożętka  Iwla  39 pkt.

Ogólna punktacja klas IV-VI szkół podstawowych po II turnieju:
 Miejsce:  Szkoła:  pkt. I turniej:  pkt. II turniej:  Suma:
 I miejsce  ZS nr 1 Dukla  179 pkt.  184 pkt.  363 pkt.
 II miejsce  Łęki Dukielskie  181 pkt.  174 pkt.  355 pkt.
 III miejsce  Tylawa  152 pkt.  150 pkt.  302 pkt.
 IV miejsce  Iwla  72 pkt.  76 pkt.  148 pkt.

Klasyfikacje końcowe klasy I-III gimnazjum:
Klasa 1-3 gimnazjum dziewczęta

I miejsce Ewelina Solińska  Łęki D.  50 pkt.
II miejsce Maja Pernal  Dukla  47 pkt.

III miejsce Katarzyna Gumienna  Iwla  45 pkt.
IV miejsce Natalia Wróbel  Dukla  43 pkt.
V miejsce Karolina Poradyło  Łęki D.  41 pkt.
VI miejsce Diana Nowak  Iwla  39 pkt.

Klasa 1-3 gimnazjum chłopcy
I miejsce Dominik Wszołek  Dukla  50 pkt.
II miejsce Michał Węgrzyn  Łęki D.  47 pkt.
III miejsce Piotr Szymański  Dukla  45pkt.
IV miejsce Damian Torbik  Iwla  43 pkt.
V miejsce Hubert Bek  Dukla  41 pkt.
VI miejsce Szczepan Ryczak  Łęki D.  39 pkt.

Ogólna punktacja klas I-III Gimnazjum po II turnieju:
 Miejsce:  Szkoła:  pkt. I turniej:  pkt. II turniej:  Suma:
 I miejsce  Łęki Dukielskie  190 pkt.  177 pkt.  367 pkt.
 II miejsce  ZS nr 1 Dukla  180 pkt.  185 pkt.  365 pkt.
 III miejsce  Iwla  146 pkt.  162 pkt.  308 pkt.
 IV miejsce  Tylawa  120 pkt.  128 pkt.  248 pkt.

Bogdan Maciejewski (Fot. na str. 27.)

VI miejsce na 
turnieju Guardi Cup

16.listopada 2014 r. w Jaśle drużyna rocznika 2004 wzięła 
udział w mocno obsadzonym turnieju. Nasz zespół został przy-

dzielony do grupy A w, któ-
rej rywalizowaliśmy z AP Ja-
sło, KAP Bardomed Krosno, 
UKS Wojak Wojaszówka, TAP 
Tarnów. Turniej stał na wyso-
kim poziomie i był bardzo wy-
równany, o czym mogą świad-
czyć wyniki osiągane przez 
młodych chłopców w czasie 
zawodów. Nasz zespół pod-
czs całego turnieju stracił jedy-
nie trzy bramki, natomiast pod 
bramką przeciwnika szwanko-
wała u nas skuteczność oraz 
wykończenie stwarzanych sy-
tuacji co sprawiło, że w końco-
wej klasyfikacji uplasowaliśmy 
się dopiero na szóstym miejscu. 
Zwycięzcą turnieju została dru-
żyna Stali Rzeszów, która po-

konała w finale drużynę Eko-
ballu Sanok.

Pierwszy mecz w grupie 
gramy z drużyną Bardomed 
Krosno, z którą po raz pierwszy 
przychodzi nam rywalizować 
w oficjalnym turnieju. W mecz 
wchodzimy bardzo nerwowo, 
co sprawia, że trudno nam two-
rzyć składne akcje. Mecz był 
wyrównany, pierwsi na prowa-
dzenie wyszli koledzy z Kro-
sna, jednak my staramy się do-
prowadzić  do wyrównania co 
udaje się nam w końcowej fazie 
meczu i pierwszy mecz w gru-
pie kończymy remisem 1: 1.

Następny mecz gramy z bar-
dzo dobrze nam znanym Woja-
kiem Wojaszówka, ten mecz 

Młodzi Zawodnicy

zaczynamy już o wiele lepiej, 
stwarzamy sobie sporo skład-
nych akcji, których niestety nie 
potrafimy przypieczętować go-
lem, jedynie piłka zatrzymuje 
się na poprzeczce lub słupkach, 
a Wojak co jakiś czas stara się 
odgryzać kontrami i jedna z ta-
kich akcji, po błędzie naszego 
obrońcy, kończy się utratą gola  
Niestety mecz przegrywamy  
0: 1 ale tak to jest jak nie wyko-
rzystuje się swoich bardzo do-
brych sytuacji. Kolejny mecz 
gramy z gospodarzem turnieju 
i znowu przegrywamy 0:1. 
Ostatni mecz w grupie gramy 
z TAP Tarnów i w końcu zdo-
bywamy swoje pierwsze trzy 
punkty w tym turnieju. W gru-
pie zajmujemy czwarte miej-
sce z dorobkiem czterech punk-
tów, w kolejnym meczu gramy 
z drużyną, która zajęła trze-
cie miejsce w grupie B  Rze-
mieślnikiem Pilzno. Mecz wy-
grywamy 1: 0 po bramce Szy-
mona Sporka i w ostatnim me-
czu turnieju spotykamy się po-
nownie z Wojakiem Woja-
szówka i gramy o piąte miejsce 
w turnieju. Mecz w regulami-
nowym czasie kończy się bez-
bramkowym remisem jednak w 
rzutach karnych okazujemy się 
gorsi i przegrywamy 0: 2.

Podsumowując bardzo 
fajny, wyrównany i mocny tur-
niej, pierwszy w tym sezonie na  
hali, więc jak to mówią pierw-
sze koty za płoty.

Naszą drużynę reprezen-
towali:

Seweryn Nycz, Daniel Go-
łąbek, Konrad Wajs, Paweł 
Gumienny, Bartłomiej Pa-
sterczyk, Bartłomiej Korzec, 
Joseph Aitanun, Filip Du-
dzik, Szymon Uliasz, Szymon 
Sporek, Eryk Skotnicki.

Klasyfikacja końcowa:
1. Stal Rzeszów
2. Ekoball Sanok
3. AP Jasło
4. TAP Tarnów
5. Wojak Wojaszówka
6. MOSiR Dukla
7. UKS 6 Jasło
8. Rzemieślnik Pilzno
9. Partizan Bardejov
10. KAP Bardomed Krosno

Daniel Ożga 

Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 
ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., 
poz.518 z póź.zm.), § 3 ust.1 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz.2108) o g ł a s z a

II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
mienia komunalnego Gminy Dukla:

•	 działka nr 361 o pow. 0,44 ha, położo-
na w Zboiskach objęta Księgą Wieczystą nr 
KS1K/00064060/7 urządzoną na rzecz Gminy 
Dukla, zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego położona jest 
w terenie oznaczonym symbolem „R1”- teren 
rolny. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym 
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nierucho-
mości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 
2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź,zm.) upłynął dnia 
11 sierpnia 2014 r. 

I Przetarg zorganizowany w dniu 8 października 
2014 r. na w/w nieruchomość zakończył się wy-
nikiem negatywnym. 

Cena wywoławcza wynosi 5 000,00 zł (war-
tość brutto) wadium na w/w nieruchomość wy-
nosi – 500,00 zł.
Kwota ustalona w drodze przetargu zwolnio-
na jest z podatku VAT od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się dnia 8 stycznia 2015 r.  
o godz. 9

00
 w pok. Nr 304 znajdującym się w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w Dukli. W przetargu 
mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, 
jeżeli wpłacą wadium w określonej wyżej wyso-
kości. 

Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 
30 grudnia 2014r. -włącznie w kasie Urzędu 
Miejskiego w Dukli w godz. od 730 do 1400 lub na 
konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 
0/Dukla 58 8642 1096 2010 9600 1833 0002. Za 
dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu 
środków na konto Gminy Dukla.

Przy wpłacaniu wadium należy podać numery  
i położenie nieruchomości.

Wpłacone wadium zostanie: 

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba 
wpłacająca wadium wygra przetarg 

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie 
wygra przetargu w terminie 3 dni po zamknię-
ciu przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest oka-
zanie komisji przetargowej:

- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsa-
mości

- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z 
rejestru właściwy dla danego podmiotu, pełno-
mocnictwo, dowody tożsamości osób reprezen-
tujących dany podmiot.

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

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości usta-
lony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu usta-
wy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomości przez cudzoziemców ( tekst jednoli-
ty Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź.zm.), 
do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieru-
chomości nabywca winien przedłożyć zezwole-
nie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z prze-
pisów cytowanej wyżej ustawy.

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

Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nierucho-
mości ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieru-
chomości można uzyskać w pok. nr 106 Urzędu 
Miejskiego w Dukli lub pod nr telefonu (13) 432 
91 13.

PRZETARGI

Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 
ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., 
poz.518 z póź.zm.), § 3 ust.1 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w 
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz. U. Nr 207, poz.2108) o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej wła-
sność mienia komunalnego Gminy Dukla:

•	 działka nr 2400 o pow. 0,02 ha położo-
na w Łękach Dukielskich, objęta Księgą 
Wieczystą nr KS1K/00064771/4 urządzoną na 
rzecz Gminy Dukla, zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego 
położona jest w terenie oznaczonym symbo-
lem „RM1”- teren zabudowy zagrodowej –  
90 %, „ KDL1/1/2”- teren dróg publicznych – 
10 %. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym 
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nierucho-
mości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 
2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź,zm.) upłynął dnia 
10 listopada 2014 r. 

Cena wywoławcza wynosi 2 100,00 zł (war-
tość netto) wadium na w/w nieruchomość wy-
nosi – 210,00 zł.
Do kwoty ustalonej w drodze przetargu doli-
czony zostanie obowiązujący podatek VAT od 
towarów i usług.
 
•	 działka nr 535/2 o pow. 0,09 ha położo-

na w Lipowicy, objęta Księgą Wieczystą nr 
KS1K/00064047/0 urządzoną na rzecz Gminy 
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OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY
UCHWAŁA NR LIX/363/14
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek  
podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), art.10 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 849), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 
sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych po-
datków i opłat lokalnych w 2013 r. (M. P. z 2012 r., poz.587) oraz 
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w 
sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązu-
jących w 2013 r. (M. P. z 2012 r., poz. 743) Rada Miejska w Dukli 
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala roczne stawki podatku od środków transportowych,  
w następującej wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całko-
witej:

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 637 zł,
b) powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie - 891 zł,
c) powyżej 9,0 t do poniżej 12,0 t - 1042 zł,

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowi-
tej, posiadających katalizatory:

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 509 zł,
b) powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie - 713 zł,
c) powyżej 9,0 t do poniżej 12,0 t - 833 zł,

3) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowi-
tej równej lub wyższej niż 12 ton, według tabeli nr 1:

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów /ciągnik siodłowy + naczepa, cią-
gnik balastowy + przyczepa: od 3,5 t do poniżej 12,0 t - 1002 zł,
5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej zespołu pojazdów /ciągnik siodłowy + naczepa, 
ciągnik balastowy + przyczepa/ posiadających katalizatory: od 
3,5 t do poniżej 12,0 t - 801 zł,
6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej ma-
sie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, 
według tabeli nr 2:
7) od przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej łącz-
nie z pojazdem silnikowym, z wyjątkiem związanych wyłącznie z 
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego: od 7 t do poniżej 12 t - 557 zł,
8) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym po-
siadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika podatku rolnego, według tabeli nr 3:
9) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miej-
scem kierowcy:

a) mniej niż 30 miejsc - 758 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1. 590 zł, 

10) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miej-
scem kierowcy, posiadających katalizatory:

a) mniej niż 30 miejsc - 606 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1270 zł,

§ 2. Podatek od środków transportowych, bez wezwania, uisz-
czają:
1) osoby fizyczne w kasie Urzędu Miejskiego w Dukli lub na ra-
chunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dukli,

2) osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobo-
wości prawnej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dukli.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.
§ 4. Traci moc uchwała Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 
10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podat-
ku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego  
Nr 138, poz.2867).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i obo-
wiązuje od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic
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II miejsce UKS Dukla  
w tenisie stołowym
 Drużynowe Mistrzostwa Podkarpacia UKS w tenisie stołowym
9 listopada 2014 w Żyrakowie odbyły się Drużynowe Mistrzostwa 
Podkarpacia UKS w tenisie stołowym w kategorii żak. W zawodach 
udział wzięło 6 drużyn, w tym drużyna UKS TKKF MOSiR Dukla  
w składzie Michał Olbrycht, Szymon Sporek, Szymon Maciejewski. 
W pierwszej rundzie nasza drużyna miała wolny los uzyskując 
awans do półfinału, gdzie przyszło się zmierzyć z drużyną UKS 
Niedźwiada Dolna. Chłopcy wygrali zdecydowanie 3:0 nie tra-
cąc seta. Po wygranym półfinale przyszło zmierzyć się w finale 
z drużyną PUKS Arka Łętownia, która jest rozstawiona na are-
nie ogólnopolskiej z numerem 1. Chłopaki przegrali w finale 3:0, 
ale grali jak równy z równym przegrywając dopiero w piątych se-
tach po przewagach. Mecz mógł się zakończyć wygraną 3:0, dla 
Dukli ale zabrakło w decydujących momentach trochę pewności 
w grze i szczęścia. Najlepsza drużyna uzyskała awans do Finału 
Ogólnopolskiego, który odbędzie się 29-30 listopada w Krakowie. 
Jest duża szansa, że nasza drużyna również zagra w Finałach  
w Krakowie. 

Końcowa klasyfikacja turnieju drużynowego żaków:
1. PUKS Arka Łętownia (Marcin Doktor, Krystian Kołodziej, Patryk 

Przybysz)
2. UKS TKKF MOSiR Dukla (Michał Olbrycht, Szymon Sporek, 

Szymon Maciejewski)
2. UKS SP Korzeniów (Norbert Gąsiorek, Patryk Strączek, Patryk 

Marszałek)
3. UKS Niedźwiada Dolna (Hubert Kośkiewicz , Jakub Skwierz)
4. LZS Kąkolówka (Adrian Piorun , Mateusz Kozdraś, Tomasz Sapa)
5. UKS Kubuś Łopuszka Wielka (Mateusz Sochacki, Radosław 

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

Cennik reklamy obowiązuje również w odniesieniu do strony internetowej.

Dukla.pl zamieszcza różne formy reklam. Aktualny cennik:

Moduł
Format reklamy

Reklama czarno-biała 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama czarno-biała 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

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

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 działkę budowlaną uzbrojoną
(prąd, gaz, kanalizacja) 

w Cergowej (Popardy)  
o powierzchni 11 a.

Cena do uzgodnienia.

Tel. Kontaktowy: 501 573 970

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

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 Najtańsza

Wymiana butli z propanem –butanem
Cergowa 155

Kontakt. 13 43 30 225, 695 884 915

Sprzedam działkę rolną
24 a w Zawadce Rymanowskiej

Tel. 667 122 471

u dokończenie ze str. 19 
Przetargi gminne

Dukla, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego położona jest w terenie oznaczonym symbolem 
„ZN-1”- tereny leśne. Nieruchomość jest wolna od obcią-
żeń. Do działki brak jest geodezyjnie wydzielonej drogi do-
jazdowej.

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 
ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź,zm.) upłynął dnia 10 listopada 
2014 r. 

Cena wywoławcza wynosi 2 240,00 zł (wartość brutto) wa-
dium na w/w nieruchomość wynosi – 224,00 zł.
Kwota ustalona w drodze przetargu zwolniona jest z podatku 
VAT od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się dnia 8 stycznia 2015 r. o godz. 9

00
 w pok. 

Nr 304 znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli.  
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, je-
żeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 

Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 30 grudnia 2014r. 
-włącznie w kasie Urzędu Miejskiego w Dukli w godz. od 730 do 1400 
lub na konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 0/Dukla 58 
8642 1096 2010 9600 1833 0002. Za dzień wniesienia wadium uwa-
ża się datę wpływu środków na konto Gminy Dukla.

Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie nieru-
chomości.

Wpłacone wadium zostanie: 

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wa-
dium wygra przetarg 

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu 
w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji prze-
targowej:

- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości

- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru właściwy 
dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób 
reprezentujących dany podmiot.

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

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

Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umo-
wy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wpła-
conego wadium.

Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uza-
sadnionych przyczyn.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi na-
bywca.

Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można uzy-
skać w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod nr telefo-
nu (13) 432 91 13.

UCHWAŁA NR LIX/364/14
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek  
podatku od nieruchomości na terenie 

Gminy Dukla

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 
2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami.), art.5 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 
r., poz. 849) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierp-
nia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków 
i opłat lokalnych w 2015 r. (M. P. z 2014 r., poz.718) Rada Miejska 
w Dukli uchwala, co następuje:
§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości wynosi:
1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków - 0,82 zł od 1 m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego:
a) położonych na terenach miejskich - 0,18 zł od 1 m2 powierzchni,
b) położonych na terenach wiejskich - 0,10 zł od 1 m2 powierzchni.
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych - 0,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej - 20,46 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej,
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumie-
niu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmio-
ty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej,
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego - 4,48 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 
ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. W sprawie podatku od nieruchomości mają zastosowanie 
przepisy dotyczące wymiaru, poboru i egzekucji zobowiązań po-
datkowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XL/251/13 Rady Miejskiej w Dukli  
z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla (Dz. Urz. 
Województwa Podkarpackiego z 2013r., poz. 3785).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i obowiązu-
je od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY
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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”

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

czas mszy św. 
celebrowanej, 
z upoważnie-
nia Zarządu, 
p r z e d s t a w i -
łem wszystkich 
zmarłych na-
szych kolegów. 
Z naszego Koła, 
od początku 
1946 roku, ode-
szło do Krainy 
Wielkich Ło-
wów 35 myśli-
wych. Wystąpie-
nie zakończyłem 
słowami, które 

wyczytałem na jednym epita-
fium z nagrobka myśliwego „Ja 
już tam jestem, wy jesteście jesz-
cze tu, ale przyjdzie czas i wy 
przyjdziecie tu gdzie ja jestem”. 
Uroczystość na Pustelni zakoń-
czyła rok 2014, który był rokiem 
św. Jana z Dukli ustanowionym 
przez Sejm RP. Równocześnie 
uczciliśmy rocznicę odzyskania 
naszej nowej Niepodległości. 
W każdym okręgu zostały zor-
ganizowane większe lub mniej-
sze uroczystości hubertowskie. 
Nasza uroczystość została za-
kończona biesiadą przy nowym 
domku myśliwskim. 

Przedstawię krótki rys hi-
storyczny św. Huberta. Mar-
tyrologium rzymskie wyzna-
cza czas i wspomnienie św. Hu-
berta na dzień 3 listopada. Wraz 
ze św. Eustachym św. Hubert 

jest uznawany za patrona my-
śliwych i polowań. Rzecz nie-
słychana w życiorysach świę-
tych to fakt, że wydarzenia le-
gendarne z życia św. Eusta-
chego i św. Huberta powtarzają 
się i przenikają . Legendy zwią-
zane ze świętymi są wynikiem 
pobożności ludowej ( często 
naiwne), a brak źródeł i doku-
mentów pisanych o nich, czyni 
je jedynym źródłem poznania 
patronów polującej braci. 

Hubert (staroniemieckie 
Hugbert z hugu - duch, du-
sza, umysł, bystrość i dowcip 
i beraht - błyszczący, jaśniej-
szy) - imię męskie oznacza 
tego, który odznacza się świet-
nym umysłem, ale i bystrym 
dowcipem. Św. Hubert urodził 
się około 655 roku, a zmarł 30 
maja 727. Jego życie przypada 
na czas rozwoju państwa Karo-
lingów, którego twórcą był Ka-
rol zwany Młotem (689-741). 
Św. Hubert wiódł swobodne, 
rycerskie życie, które obfito-
wało w różne przygody, praw-
dopodobnie był żonaty. W ży-
ciorysach wielu świętych, ów-
czesnych czasów, możemy zna-
leźć wątek życia rycerskiego. 
Św. Hubert nie odbiega od zwy-
czajów tamtych czasów. Polo-
wanie było jego pasją. Dopro-
wadziło go w zasadzie do świę-
tości. Na jednym z polowań 
zobaczył św. Hubert jelenia  

z promieniującym krzy-
żem w wieńcu. Usłyszał 
wtenczas głos powoła-
nia do świętości. Został 
duchownym. Majątek 
oddał ubogim. Otrzy-
mał święcenia kapłań-
skie, a następnie bisku-
pie. Przeniósł stolicę bi-
skupstwa z miejscowo-
ści Maastricht do Lègia. 
Odniósł wiele sukcesów 
w zjednywaniu ludzi dla 
wiary w Chrystusa. 

Czytelników za-
pewne ciekawi skąd św. 

Jan z Dukli stał się naszym dru-

gim patronem. Jest to historia 
krótka bowiem po drugiej woj-
nie światowej, w latach 60 –
tych, ówczesny Zarząd naszego 
Koła zaproponował, aby sezon 
łowiecki rozpoczynać mszą św. 
Hubertowską w kościółku na 
Pustelni św. Jana, który znaj-
duje się na terenie naszych ob-
wodów łowieckich. Obrano 
wówczas kapelana Koła o. Le-
piankę z klasztoru OO. Ber-
nardynów w Dukli tj. obec-
nie kościoła pw. św. Jana z Du-
kli. Jak to bywa w życiu klasz-
tornym, ojcowie się zmieniają, 
tak też zmieniają się nasi kape-
lani. Zatem za zgodą ojca kape-
lana Koło utworzyło ołtarzyk 
z płaskorzeźbą św. Huberta na 
tle Pustelni, który jest obec-
nie upiększany elementami po-
chodzenia łowieckiego. Wkład  
w budowę ołtarzyka włożyli 
kol. Z. Dudzic, F. Krówka, T. 
Jakieła, a najwięcej pracy wy-
konał kol. W. Rączka. 

Uważam, że jak na razie hi-
storii starczy i przejdźmy do 
spraw pracy Koła. Jak już po-
przednio pisałem posiadamy 
własny domek myśliwski, wy-
budowany na naszym tere-
nie. Podziękowania należą się 
wszystkim członkom Koła,  
a szczególnie powołanemu Ko-
mitetowi, na czele którego stoi 
wieloletni Prezes Koła kol. 
Zdzisław Dudzic. Na temat 
domku napiszę w odrębnym 
wydaniu. 

Obecnie na polach widzimy 
plantacje zielonego zboża, 
które są charakterystyczne dla 
naszego krajobrazu. Dynamicz-
nie rozrastają się populacje dzi-
ków wprowadzające wiele Kół 
na krawędź bankructwa i tu za-
czyna się rola dobrze przeszko-
lonego myśliwego. Zdajemy 
sobie sprawę, że na łowach jak 
w sporcie, największe emocje 
towarzyszą w ostatnich sekun-
dach. Zwierz potrafi dotrzymać 
do końca i sprowokować łowce 
do użycia broni, w niewłaści-
wym czasie, a czasem stwarza-
jącym zagrożenie dla otocze-
nia. Nadszedł wreszcie okres, 
kiedy kalendarz myśliwski ze-
zwala na odstrzał wszelkiej 
zwierzyny, która została usta-
lona w danym obwodzie.  

Koledzy myśliwi oraz nasi 
przyjaciele, przeżyliśmy szczę-
śliwie miesiąc listopad, który 
był do połowy wspaniałym 
okresem jesieni, przyjemnym, 
ciepłym i pogodnym.

Jednak aura zmieniła się 
nieco po połowie. Listopad nie 
jest miesiącem lubianym, krót-
kie dni i różna pogoda potrafią 
skutecznie zepsuć nastrój. Dla 
myśliwych był to czas obcho-
dów uroczystości związanych  
z kultem św. Huberta-patrona 
myśliwych. Jeśli wierzyć opi-
som św. Hubert jest patro-
nem m.in. kuśnierzy, strzelców, 
jeźdźców i matematyków. Dzień 
św. Huberta był w naszym Kole 
Łowieckim „Rogacz” obcho-
dzony bardzo uroczyście. Zo-
stała odprawiona msza św. na 
Pustelni św. Jana z Dukli. Pod-

ciąg dalszy na str. 26 u

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie
Myśliwi po mszy św. hubertowskiej 7.XI.2014 na Pustelni św. Jana z Dukli
Fot. Jan Grochowski

Straty rodzin pszczelich 
sięgają średnio 30 %

Rozpoczęła się kolejna zi-
mowla pszczół. Pszczelarze z 
niepokojem myślą o swoich 
podopiecznych. Z terenu Du-
kielszczyzny napływają nie-
pokojące sygnały o znikaniu 
pszczół. Po podkarmieniu na 
zimę, w ulu pozostaje matka  
z garstką opiekunek. Jakie są 
tego przyczyny? Na to pyta-
nie bez specjalistycznych ba-
dań weterynaryjnych trudno od-
powiedzieć. Samo zjawisko je-
siennego ubytku pszczół nie jest 
nowe. Jednak w ostatnich la-
tach przybiera ono na sile. Nie-

pokój pszczelarzy potęguje wie-
dza, że pszczoły giną nie tylko 
na jesień, ale i wiosną. Objaw 
jest taki sam, pozostaje matka 
i odrobinka pszczół. Upadki ro-
dzin pszczelich są rok rocznie 
monitorowane. Obserwacja po-
kazała, że obecnie pszczelarze 
muszą liczyć się ze stratą rodzin 
pszczelich nawet do 30%, a nie 
jak podawały starsze podręcz-
niki 10%. Jednak tak sprawa ma 
się jak weźmiemy pod uwagę 
całą populację pszczół na da-
nym terenie. Jeżeli przyjrzymy 
się jednostkowej pasiece to 

straty mogą wynieść od kilku 
do 100%. Co pszczelarzowi 
po tym, że w sumie straty wy-
noszą tylko 30% jak on stracił 
wszystkie rodziny. Statystyka 
pokazała również, że najmniej 
pada rodzin w pasiekach o ilo-
ści wyjściowej od 30 do 50 ro-
dzin. Tłumaczy się to tym, że 
ta grupa pszczelarzy musi mieć 
odpowiednią wiedzę i możli-
wości dopilnowania pszczół. 
Mniejszym pszczelarzom z re-
guły brakuje doświadczenia i/
lub wiedzy na temat odpowied-
niego podejścia do pszczół.  
Z kolei wielkim pszczelarzom 
nie można zarzucić braku wie-
dzy i doświadczenia, ale moż-
liwość należytego poświęce-
nia czasu dla rodziny pszczelej 
jest mniejsza. Łatwiej jest prze-
oczyć pewne sygnały. Oczywi-

ście te wnioski są ogólne i nie 
można ich generalizować.

Gospodarka pasieczna musi 
ulec zmianie, jeżeli chcemy 
przeciwdziałać stratom.  Pszcze-
larze muszą przejść na gospo-
darkę rotacyjną. Cechuje ją jesz-
cze większa pracochłonność niż 
dotychczasowa i wymaga odpo-
wiedniego zaplecza technicz-
nego, jednak przynosi rezultaty. 
Sposób gospodarki przedwo-
jennej odchodzi do lamusa. Za-
sady dobrej praktyki pszczelar-
skiej i higiena zabiegów pszcze-
larskich musi być na najwyż-
szym poziomie. Obecnie pozo-
stawienie plastrów do obsusze-
nia na wolnym powietrzu jest 
karygodnym błędem. Jak 30 lat 
temu można było przymknąć na 
to oczy teraz jest to niedopusz-
czalne. Zalatujące pszczoły osu-
szając nam plastry przynoszą 
wirusy, bakterie itp. A potem 
dziwimy się dlaczego mamy 
straty rodzin. Zebrany rój nie-
wiadomego pochodzenia po-
winien być poddany kwaran-
tannie i dołączony do pasieki  
w następnym sezonie. Ule, które 
mają więcej jak dziesięć lat 
winne być wycofane z gospo-
darki ze względu na zmęczenie 
biologiczne. Raz w roku ul po-
winien być odkażony i wypa-
lony. W ulu najstarsze ramki po-
winne mieć dwa lata. To tylko 
podstawy. 

Dla wszystkich chcących 
zgłębić temat polecam książkę 
„Higiena w pasiece” - B. Toma-
szewska, P. Chorbiński.

Koło Pszczelarzy w Dukli 
życzy wszystkim miesz-
kańcom Dukielszczyzny 
Błogosławionych, zdro-
wych, rodzinnych świąt 

Bożego Narodzenia
 oraz szczęśliwego  

Nowego 2015 Roku

Święta już tuż, tuż. Tradycyjnie na Boże Narodzenie należy przygotować 12 dań. Czy tak jest 
w naszym domu? Nie ważne, czy nasza wigilia jest bardzo tradycyjna, ma aż 12 dań i zawsze jest 
postna. Ważne, aby ten czas spędzić z rodziną. U mnie jest tak, że wszyscy czekają na stałe menu, 
które przygotowuje się raz w roku. Barszcz z uszkami jest obowiązkowy, ale zdarza mi się robić 
go poza wigilią jeszcze przynajmniej raz w roku, podobnie gołąbki z kaszy gryczanej z grzybami 
i cebulką. Tradycyjny makowiec zawijany robię tylko i wyłącznie na Święta Bożego Narodzenia. 
Dzisiaj podaję przepis właśnie na tradycyjny makowiec.

Wykonanie:
Mąkę przesiać, wysiekać z masłem. Do drożdży dodać cukier, rozetrzeć, wymieszać ze śmie-

taną. Połączyć z mąką z masłem, następnie dodać pozostałe składniki i wyrobić ciasto. Odstawić 
do wyrośnięcia. Mak zalać gorącym mlekiem, odstawić na pół godz. Przecedzić i dwa razy prze-
puścić przez maszynkę . Drożdże rozetrzeć z cukrem, dodać mak i pozostałe składniki. Wymie-
szać. Gdy ciasto wyrośnie, wyrabiać aż zacznie odchodzić od stolnicy. Podzielić na dwie części. 
Rozwałkować, posmarować białkiem, nałożyć masę makową, zawinąć. Odstawić do wyrośnię-
cia na 20 min. Piec w temperaturze 180-200 stopni C przez 50-60 min. 

S m a c z n e g o !

Składniki na ciasto:
400 g mąki
50 g drożdży
250 g masła
1 jajko, 2 żółtka
1 szklanka śmietany
1 cukier waniliowy
1 łyżka cukru

Masa makowa składniki:
500 g maku
1/2 l mleka
20 g drożdży
1 łyżka mąki ziemniaczanej
1 łyżka marmolady
1 łyżka tartej bułki
1 białko

1 jajo
1 cukier waniliowy
200 g cukru pudru
2 łyżki miodu
100 g migdałów
100 g rodzynek
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Łowiectwo i ekologia
u dokończenie ze str. 25 

Złota myśl :)
„Politycy mają skłonność do myślenia o następnych wyborach,  
   a nie o następnym pokoleniu.
       Ronald Reagan 

Uśmiechnij się!
Lekarz wchodzi na oddział anemików
- Cześć sokoły.
- Dlaczego doktor tak do nas mówi?
-A kto wczoraj latał pod sufitem jak 
siostra włączyła wentylator.

* * *
Nauczyciel sprawdza zadanie 
domowe...
- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy 
odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie od-
robiłaś?
- Bo jestem na diecie.

* * *
Uradowana żona wraca do domu  
i chwali się mężowi:
- Mam prawo jazdy! Teraz zwiedzimy 
cały świat!
Na to mąż odpowiada:
- Ten, czy tamten?

* * *
Do właściciela domku z ogródkiem 
przybiega rozpromieniony sąsiad.
- Czy możesz pożyczyć mi dwa wiadra 
wody?
- Oczywiście, ale przecież ty masz wła-
sną studnię!
- Tak oczywiście, ale do niej wpa-
dła teściowa i woda sięga jej tylko do 
brody...

* * *
Ojciec po długiej i dość jednostron-
nej dyskusji z teściową kieruje prośbę 
do syna:
- Jasiu przynieś proszę, babci krem  
do ust.
- Tato - pyta syn - a który to jest?
- Ten z napisem „Kropelka” - odpo-
wiada poirytowany ojciec.

Opracował Fryderyk Krówka
 Honorowy Członek Koła  

Łowieckiego ,,Rogacz’’ w Dukli 

Uzupełnienie do nr. listopadowego 
Dukli.pl:

Pominięto zmarłych myśliwych: śp. 
Józef Piróg, Antoni Kuł, Zdzisław Mie-
zin, Jan Dudzik, Jan Stojak, Franci-
szek Belcik oraz mylnie podano nazwi-
sko Stanisława Kunki (było Kumka).  
Redakcja przeprasza. 

Plac przy Domu Ludowym 
zagospodarowany

30 października br. zakończony został projekt „Zagospodarowanie placu przy Domu 
Ludowym w Wietrznie”. Operacja została dofinansowana z zakresu małych projek-
tów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW  
na lata 2007-2013.

W ramach realizowanego projektu wyrównany został plac przy Domu Ludowym, nawie-
ziony kliniec, zamontowano zakupione: 3 maszty aluminiowe na flagi: polską, UE i gminy 
Dukla, 3 ławeczki z oparciem i podłokietnikami, 4 kosze na śmieci z daszkiem przeciwdesz-
czowym, dwie okrągłe donice na iglaki, cztery podłużne donice na kwiaty i dwa stojaki ro-
werowe na 5 stanowisk każdy. Całkowity koszt operacji to: 13029,52 zł, w tym dofinansowa-
nie ze środków unijnych wynosi: 8 339,05 (80% kosztów kwalifikowalnych).

Krystyna Boczar-Różewicz
Koordynator projektu

Kulthurra. Zajęcia 
artystyczne w szkole
Warsztaty dla nauczycieli

W dniach 25 – 28 września 2014 r.  
w Warszawie odbyły się warsztaty twór-
cze dla nauczycieli realizujących pro-
gram „Kulthurra. Zajęcia artystyczne  
w szkole”. Ich uczestnikami były także na-
uczycielki ZSP w Równem – panie Aneta Cy-
ran i Beata Bek. Zajęcia miały na celu przy-
gotowanie pedagogów do prowadzenia zajęć 
w swoich szkołach. Konferencja Kulthurry! 
Na pewno nie była standardowa. Nikt nie 
przemawiał do pełnej sali, nie było paneli ani 
prezentacji w PowerPoincie. To było spotka-
nie entuzjazmu, wiedzy, pasji i wzajemnych 
inspiracji. Uczestnicy zostali porwani do kre-
atywnej pracy, a w roli „porywaczy” wystą-
pili artyści i animatorzy. Anna Płachecka zaj-
mująca się animacją poklatkową, Sebastian 

Świąder - pedagog teatru czy Edyta Ołdak ze 
Stowarzyszenia „Z Siedzibą w Warszawie”, 
opowiadająca o diagnozowaniu społecznych 
potrzeb.

Wystawę w Zachęcie Narodowej Ga-
lerii Sztuki, poprzedziły warsztaty z Karo-
liną Iwańczyk - aktywni byliśmy też zwie-
dzając wystawę „Kosmos wzywa”. Zanim 
wybraliśmy się na spektakl „Między nami 
dobrze jest” w TR Warszawa, warsztaty te-
atralne przygotowały nas świetnie do jej od-
bioru. Ostatniego dnia rozmawialiśmy o dia-
gnozie i ewaluacji, czyli dwóch znienawi-
dzonych przez nauczycieli słowach, które 
starałyśmy się odczarować i pokazać w no-
wych barwach. A na koniec konsultowały-
śmy projekty! 

Aneta Cyran

Uczestnicy turnieju piłki siatkowej z okazji Dnia Niepodległości

II miejsce UKS Dukla w tenisie stołowym

Plac  przy Domu Ludowym we Wietrznie

Kulthurra. Warsztaty dla nauczycieli

Opowieść o Janku. Warsztaty dla uczniów
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