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„Na cudze błędy patrzymy jak na cudze żony.  
Mamy z nimi więcej radości niż z własnymi.”

[Charles Chaplin]

Złota myśl: Widziane z CergowejRadni  i  burmistr z  zapr zysiężeni

Radni Rady Miejskiej w Dukli VII kadencji 2014-2018 z burmistrzem Andrzejem Bytnarem (siedzący 2gi z prawej)

Andrzej Bytnar składa ślubowanie Andrzej Dziedzic (w środku) - przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli z zastępcami: 
Bohdanem Goczem i Haliną Pietruś

Strażacy dziękują ustępującemu burmistrzowi Markowi Górakowi

Radny Władysław Boczar 
odbiera zaświadczenie  
o wyborze na sołtysa  
Teodorówki

Z gołębi słynie 
Kraków...

Ja wiem, że szefowa „Dukli” do której pisuję, nie lubi po-
lityki i nie bardzo uznaje takie tematy, ale jak nie odnieść się  
w jednym przynajmniej zdaniu do dzisiejszej informacji interneto-
wej, że niejaki Kiszczak, sprawca ogromu nieszczęść Polaków jest 
dziś badany przez najlepszych polskich specjalistów, aby mógł być 
sądzony za wszystkie łajdactwa, jakie popełnił w czasie swojego 
urzędowania ministerialnego. Kowalski natomiast, ten umowny 
Polak, będzie wystawał od świtu po bloczek do lekarza w swojej 
przychodni, a potem szybko ostukany przez pana doktora, bo ten 
ma przed drzwiami kilkudziesięciu klientów z podobnymi skiero-
waniami.

Bo całe nasze współcze-
sne życie, to jedna wielka po-
lityka. To niekoniecznie muszą 
być wieści z ulicy Wiejskiej czy 
z pałacu prezydenckiego, roz-
porządzenia ministerialne i za-
rządzenia prezydenta mojego 
Krakowa czy burmistrza Du-
kli, ale także to, że krakowskie 
Planty są mało zadbane, a ko-
munikacja autobusowa z Dukli 
do Rzeszowa czy Przemyśla po-
zostawia wiele do życzenia. Ten 
ostatni przypadek to wzięty po 
prostu ot tak, z głowy, bo są to 
zapewne połączenia wzorcowe, 
niczym ów światowy wzorzec 
doskonałości.

 Podobnie i krakowskie 
Planty, zresztą dla mnie wiosną 
cudowność numer jeden, kiedy 
kwiaty jeden po drugim (a czort 
jeden wie, jak one się tam nazy-
wają) zakwitają i przydają co-
dziennej szarości barwy, zapa-
chu, doskonałości. Ale do tego 
momentu jeszcze trochę pocze-
kamy, bo u mnie w kalendarzu 
dopiero środek grudnia.

Cała zima przed nami. Być 
może z zaspami i kłopotami ko-
munikacyjnymi. Z niedogrza-
nymi mieszkaniami, z niedowie-
zieniem do sklepu bochenków 
chleba i kostek masła - ale dzie-
ciaki będą miały frajdę na san-
kach. A my stare dziady i młode 
damy uciechę z szusów z Ka-
sprowego, z uroku bieszczadz-
kich zimowisk, i wypadów nar-

ciarskich w Alpy i Pireneje lub 
po prostu do górek w podkra-
kowskim Lesie Wolskim.

 W Krakowie mamy 
ogromną łąkę jakby pośrodku 
miasta i wiem, że nam w Polsce 
tej łąki zazdroszczą. Ni w pięć 
ni w dziewięć kawał zieleni, na 
której ileś jeszcze lat temu pa-
sały się krowy. Ale znów nie 
tak dawno, skoro te krowy pa-
miętam i wiem, że mleko tam-
tejsze uważane było za zdrowe  
i miało swoją cenę. A juści - 
Błonia otaczają ze wszystkich 
stron gwarne ulice z samocho-
dami i całym ich trującym do-
brodziejstwem.

Zaś na tę łąkę zabie-
ram moje biegówki czyli wą-
skie narty do biegania, i mam 
frajdę, bo choć narty dla mnie 
to przede wszystkim zjazdy, 
to jednak i bieganie ma swoje 
ogromne uroki. I mam je w Kra-
kowie, zaś na zjazdy muszę do-
jechać najbliżej do Myślenic,  
a na coś poważniejszego to 
zwykle z Jackiem w słowackie 
Tatry. Kiedyś były Alpy, Pire-
neje, a kiedyś nawet dość od-
ległe amerykańskie Kordyliery, 
ale z czasem jakby oczy się 
nieco popsuły i trzeba się zado-
wolić czymś bliższym.

 Zaś Błonia krakowskie, to 
światowy dziwoląg. Od Rynku 
Głównego piętnaście minut pie-
chotą i jestem na łące, która pa-
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Wiadomości z Gminy

Radni i burmistrz 
zaprzysiężeni 

O godz. 17.00 1 grudnia 
2014 r. rozpoczęła się I sesja 
Rady Miejskiej w Dukli VII ka-
dencji, otworzył ją najstarszy 
wiekiem radny Jan Marszał. 

Przed otwarciem sesji ustę-
pujący burmistrz Marek Górak 
i jeszcze burmistrz elekt An-
drzej Bytnar wręczyli sołty-
som zaświadczenia o wyborze 
na sołtysa. Strażacy z Zarządu 
Gminnego OSP podziękowali 
ustępującemu burmistrzowi za 
współpracę, za wspieranie OSP 
Gminy Dukla i przekazali mu 
symboliczny strażacki hełm.

Po otwarciu sesji przez rad-
nego Jana Marszała przewod-
niczący Miejskiej Komisji Wy-
borczej w Dukli Mirosław Ma-
tyka wręczył radnym zaświad-
czenia o wyborze na rannego  
i burmistrzowi elektowi An-
drzejowi Bytnarowi o wyborze 
na burmistrza. Radni złożyli 
ślubowanie, które odczytał naj-
młodszy radny Rady Miejskiej 
Tomasz Węgrzyn:

„Wierny Konstytucji i prawu 
Rzeczypospolitej Polskiej, ślu-
buję uroczyście obowiązki rad-
nego sprawować godnie, rzetel-
nie i uczciwie, mając na wzglę-
dzie dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców”. Wypowiedze-
niem słów: Ślubuję, tak mi do-
pomóż Bóg i podniesieniem ręki 
– radni zostali zaprzysiężeni.

Następnie Rada powo-
łała komisję skrutacyjną, która 
przeprowadziła wybory na 
przewodniczącego Rady i jego 
zastępców. Przewodniczącym 
został Andrzej Dziedzic, a za-
stępcami Halina Pietruś i Boh-
dan Gocz. Radni dobrowol-
nie wpisali się do komisji, za-
chowując zasadę, jeden radny 
może działać tylko maksymal-
nie w dwóch komisjach. 

Kolejnym ważnym punk-
tem obrad 1. sesji było zaprzy-
siężenie burmistrza Dukli An-
drzeja Bytnara:

Obejmując urząd Burmi-
strza Dukli, uroczyście ślubuję, 
że dochowam wierności prawu, 
a powierzony mi urząd sprawo-
wać będę tylko dla dobra pu-
blicznego i pomyślności miesz-
kańców gminy. Tak mi dopo-
móż Bóg – odczytał burmistrz i 
podpisał akt ślubowania.

Złożenie ślubowania zakoń-
czyło I Sesję Rady Miejskiej  
w Dukli.

Krystyna Boczar-Różewicz

Składy komisjiRady Miejskiej w Dukli
Komisja Rewizyjna

Władysław Boczar – przewodniczący
Krzysztof Woźniak – zastępca przewodniczącego

Jan Marszał – członek komisji
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Środowiska

Zenon Leńczyk  – przewodniczący
Mariusz Folcik  – zastępca przewodniczącego

Halina Pietruś  – członek komisji
Andrzej Dziedzic  – członek komisji
Ewa Przystasz  – członek komisji
Teresa Belcik   – członek komisji
Andrzej Kędra   – członek komisji
Tomasz Węgrzyn   – członek komisji
Zbigniew Głód   – członek komisji
Adam Faustus   – członek komisji
Jan Dembiczak   – członek komisji

Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich
Teresa Belcik  – przewodniczaca
Ewa Przystasz  – zastępca przewodniczącego
Halina Pietruś   – członek komisji
Bohdan Gocz   – członek komisji
Krzysztof Woźniak   – członek komisji
Tomasz Węgrzyn   – członek komisji
Zbigniew Głód   – członek komisji
Adam Faustus   – członek komisji
Andrzej Dziedzic   – członek komisji

Komisja Budżetu i Finansów
Jan Dembiczak  – przewodniczący
Andrzej Kędra  – zastępca przewodniczącego
Jan Marszał  – członek komisji
Bohdan Gocz  – członek komisji
Władysław Boczar  – członek komisji
Zenon Leńczyk  – członek komisji
Mariusz Folcik  – członek komisji Jan Marszał Ewa Przystasz Tomasz Węgrzyn Krzysztof Woźniak

Zenon LeńczykAdam Faustus Mariusz Folcik Andrzej Kędra

Teresa Belcik

Andrzej Dziedzic

Halina Pietruś Bohdan Gocz

Władysław Boczar Jan Dembiczak Zbigniew Głód

Radni Rady Miejskiej w Dukli   
VII kadencja 2014-2018

Zmiana lokalizacji Urzędu Pocztowego w Dukli

Urząd Pocztowy w Dukli
ul. Łąki 1 (koło budynku Urzędu Miejskiego w Dukli)

Czynny od :
poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 17.00
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Widziane z Cergowej
u dokończenie ze str. 3 

Czas na aktywność  
w Gminie Dukla
Podsumowanie 6 letniego projektu systemo-
wego realizowanego przez MOPS w Dukli 

Projekt „Czas na aktyw-
ność w gminie Dukla” realizo-
wany był w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Dukli od 
01.01.2009 r. do 31.12.2014 r. 
W okresie sześciu lat trwania 
działań projektowych wzięło w 
nim udział 96 osób, 55 kobiet 
i 41 mężczyzn. Były to osoby 
spełniające kryterium for-
malne: zamieszkałe w gminie 
Dukla, korzystające ze świad-
czeń pomocy społecznej, które 
nie pracują i są w wieku aktyw-
ności zawodowej (15- 64 lat) 
dodatkowo zagrożone wyklu-
czeniem społecznym. Z każ-
dym uczestnikiem projektu za-

warty został kontrakt socjalny, 
na który złożyły się: wspar-
cie finansowe, praca socjalna 
oraz 3 instrumenty aktywnej 
integracji: aktywizacja spo-
łeczna, zawodowa, edukacyjna. 
W ramach aktywności społecz-
nej każdy z uczestników brał 
udział w grupowym i indywi-
dualnym treningu kompetencji 
społecznych. Trening miał na 
celu zmianę postawy życiowej 
poprzez: wykształcenie umie-
jętności komunikacji interper-
sonalnej, umiejętności rozwią-
zywania konfliktów, pracę w 
zakresie podnoszenia własnej 
wartości. Drugą formą wspar-

Rodzaje kursów oraz liczba osób w nich uczestniczących w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2014 
przedstawia poniższa tabela. 

Nazwa kursu Liczba osób  
biorących udział

Kurs koparko-ładowarki 8

Magazynier z obsługą wózków widłowych 4

Kierowca wózków na gaz i paliwo stałe (w tym wózków widłowych) 5

Prawo jazdy kategorii B 20

Prawo jazdy kategorii C 2

Wizaż mój wizerunek 13

Organizacja przyjęć okolicznościowych 4

Przedstawiciel handlowy z obsługą kas fiskalnych i obsługą komputera 8

Kurs obrabiarek sterowanych numerycznie 1

Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych 12

Kasy fiskalne i obsługa komputera 17

Kucharz 25

Florysta 7

Kurs spawania 14

Technolog robót wykończeniowych 6

Catering – organizacja przyjęć okolicznościowych 21

Trening kompetencji społecznych 96

Doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe) 96

cia była aktywizacja zawo-
dowa realizowana za pomocą 
warsztatów i konsultacji z do-
radcą zawodowym. Tematyka 
spotkań obejmowała między 
innymi: wartości i cele pracy, 
analizę predyspozycji i zain-
teresowań zawodowych, me-
tody szukania pracy, przygoto-
wanie i opracowanie dokumen-
tów aplikacyjnych (CV, list mo-

tywacyjny..), autoprezentacja 
i przygotowanie do rozmowy 
kwalifikacyjnej. Trzecia forma 
aktywnej integracji to kursy  
i warsztaty umożliwiające zdo-
bycie nowych kompetencji  
i umiejętności zawodowych. 

W okresie realizacji pro-
jektu 5 osób odbyło 3 mie-
sięczne staże zawodowe, pod-
czas których kursanci mogli w 
praktyczny sposób zweryfiko-
wać zdobytą podczas kursów 
wiedzę i wykształcone umiejęt-
ności. Wszystkie założone re-
zultaty projektu zostały zreali-
zowane. Uczestnicy wsparcia 
zwiększyli swoją aktywność  
i motywację w zakresie poszu-
kiwania zatrudnienia zawodo-
wego, czego efektem było zna-
lezienie pracy przez kilkanaście 
osób. Nastąpił wzrost ich sa-
mooceny, umiejętności postę-
powania w trudnych sytuacjach 
życiowych. Każdy z uczestni-
ków miał okazję zdobyć przy-
najmniej jedną dodatkową 
kompetencję zawodową po-
twierdzoną stosownym certyfi-
katem bądź dyplomem. Dzia-
łania projektowe dla osób bio-
rących udział w projekcie były 
bezpłatne. Projekt współfinan-
sowany był przez Unię Euro-
pejską z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. 

Dyrektor MOPS w Dukli  
Małgorzata Bielec

mięta marszałków Focha i Jó-
zefa Piłsudskiego. On w roku 
chyba dwudziestym ósmym od-
bierał tu wielką defiladę pol-
skiej kawalerii, bo choć Pol-
ska nie miała wtedy wielu czoł-
gów, to jednak konnica tu była 
jak się patrzy. Sam Marszałek 
był zresztą zagorzałym „konia-
rzem”, przedwojenna Polska 
lubiła go przedstawiać na ko-
niu, i szła marszałkowska Kasz-
tanka w roku trzydziestym pią-
tym w kondukcie pogrzebowym 
w Krakowie, z dworca kolejo-
wego przez środek miasta na 
Wawel, ze spuszczonym łbem 
ściągniętym cuglami.

A Błonia to także kawał pol-
skiej historii. To przecież na tej 
łące gromadziły się miliony Po-
laków, podają iż w czas pierw-
szej papieskiej pielgrzymki do 
ojczyzny, witały tu Jana Pawła 
trzy miliony wiernych nie tylko 
z Polski, ale i z całego świata.

Jest tu stosowny kamień, na 
którym odnotowano wszystkie 
siedem Janopawłowych piel-
grzymek. I za jedno z ciekaw-
szych i bardziej istotnych mo-
ich dziennikarskich doznań 
uważam moje reportaże i spra-
wozdania pielgrzymkowe wy-
syłane do nowojorskiej gazety 
w języku polskim, „Nowego 
Dziennika”.

 A Błonia, to moje ulubione 
tutejsze spacerowisko. Chodzę 
tu w słońce, w deszcz i w śnie-
życe. Stąd widzę oba krakow-
skie kopce, Kościuszki i Pił-
sudskiego, obok jest Park Jor-
dana, dom akademicki, a także 
od dziesiątków lat nieczynny, 
pusty i coraz szpetniejszy hotel 
„Cracovia”. Ktoś tam uznał, 
że to dziś cenny zabytek jakie-
goś tam budownictwa (tfu, so-
cjalistycznego) i będzie stało to 
szkaradzieństwo nie wiedzieć 
jak długo. To tak jak z krakow-
skimi gołębiami: „Z gołębi sły-
nie Kraków, gówno ma z tych 
ptaków”.

Zbigniew Ringer

Ciekawe zwyczaje oraz 
przesądy sylwestrowe  

i noworoczne na świecie 
nowy rok. Zwyczaj ten pocho-
dzi z 1909 roku, wówczas to po 
bogatych zbiorach, plantatorzy 
wpadli na pomysł zapewniający 
im sprzedaż dużej ilości owoców. 
Zjedzenie winogron podczas wi-
tania Nowego Roku, gwarantuje 
szczęście w następnym. Ale spo-
życie ich zgodnie z uderzeniami 
zegara nie jest wcale takie ła-
twe, dlatego też w sklepach po-
wodzeniem cieszą się owoce z 
puszki już bez skórki i bez pe-
stek. Sprawniej i szybciej się je 
połyka. Dodatkowo winogrona 
trzeba popić szampanem. Aby za-
pewnić sobie pomyślność w sfe-
rze finansowej Hiszpanie wrzu-
cają złoty pierścionek lub kol-
czyk do kieliszka z szampanem. 
Dodatkowo dobrobyt przynosi 
też trzymany w dłoni, w trakcie 
uderzeń zegara, banknot koloru 
zielonego. Można również wło-
żyć ząbek czosnku do portfela. 

Włosi natomiast żegnają 
stary rok, mając na sobie czer-
woną bieliznę. Ma ona przynieść 
szczęście, a samotnym kobietom 
pomóc w znalezieniu męża. Nie 
bez znaczenia jest też dla Wło-
chów, kogo spotkają jako pierw-
szego w Nowym Roku. Kobie-
cie przynosi szczęście spotkanie 
mężczyzny, a mężczyźnie spo-
tkanie kobiety. Włosi świętują 
głośno, radośnie, z rozmachem i 
spontanicznie. Według tradycji, 
tuż przed północą każdy miesz-
kaniec Włoch powinien zjeść 
porcję zupy lub potrawki z so-
czewicy. Soczewica symbolizuje 
pomyślność i dobrobyt. Podobne 
znaczenie mają także skorupiaki 
oraz owoce morza, a także wie-
przowina. Ich również nie po-
winno zabraknąć na sylwestro-
wym stole. O północy piją musu-
jące wino. 

W Brazylii wiele osób w 
sylwestrową noc zakłada białe 
stroje, które mają przynieść 
szczęście i pokój w Nowym 
Roku. Według jednego z brazy-
lijskich zwyczajów, zanim na-
stąpi powitanie Nowego Roku, 
należy złożyć ofiarę bogini mo-
rza Yemanji. Na wszystkich pla-
żach w Brazylii, dzień przed syl-

westrem mieszkańcy wypusz-
czają na morze łodzie z podar-
kami dla Yemanji i wrzucają w 
fale bukiety białych kwiatów. 
Około dwóch milionów osób 
spędza rokrocznie sylwestrową 
noc na słynnej plaży Copacabana 
w Rio de Janeiro. Ludzie piją 
i bawią się w rytm gorącej mu-
zyki. O północy, z zakotwiczo-
nych nieopodal łodzi odpalane są 
sztuczne ognie.

W Ekwadorze jest zwyczaj 
szycia kukieł zwanych Años Vie-
jos (stare lata). Co ciekawe, mają 
one odzwierciedlać prawdziwe 
postacie – np. znanych polityków 
lub wydarzenia z kończącego się 
roku. O północy Ekwadorczycy 
podpalają kukły, co ma być sym-
bolem pożegnania starego roku i 
przywitania nowego.

W Grecji świętowanie sylwe-
strowe zbiega się z dniem św. Ba-
zylego. Jest to czas dawania so-
bie prezentów. Dzieci pozosta-
wiają przy kominku buty z na-
dzieją, że św. Bazyl przyniesie 
im prezenty. Robione jest także 
ciasto znane vasilopita, w któ-
rego wnętrzu ukryta jest mo-
neta. Kto ją znajdzie, będzie miał 
szczęście w przyszłym roku. 

Filipińczycy najchętniej spę-
dzają sylwestra z rodziną oraz 
przyjaciółmi przy uroczystej ko-
lacji. 12 okrągłych owoców, ja-
kie powinny być w tym czasie 
na stole, symbolizuje wszystkie 
miesiące w roku. Ludzie wierzą, 
iż okrągłe przedmioty przynoszą 
szczęście zarówno to duchowe, 
jak i materialne, dlatego zakła-
dają w sylwestrową noc stroje 
w koliste wzory. Dla Filipińczy-
ków istotne jest też, by pierw-
szego dnia w roku ich portfel był 
pełny, wedle zasady - jaki pierw-
szy dzień, taki i cały rok. Wiele 
dzieci skacze też w ten dzień w 
górę jak tylko mogą najwyżej. 
Wierzą, że dzięki temu urosną 
bardziej w Nowym Roku.

Na Filipinach świętuje się 
głośno. Hałas przegania złe du-
chy. Niektórzy przechadzają się 
wokół domu potrząsając rondel-
kiem wypełnionym monetami, 

Noc z 31 grudnia na 1 stycznia 
wg kalendarza gregoriańskiego, 
zwana jest Sylwestrem, nazwa 
pochodzi od łacińskiego imie-
nia Silvestris (człowiek dziki, 
żyjący w lesie). Imieniny Syl-
westra są także wspomnieniem 
papieża Sylwestra, który zmarł 
właśnie 31 grudnia 335 roku.  
Nowy Rok witają ludzie na ca-
łym świecie, niezależnie od kul-
tury, statusu, czy religii. Jednak 
w wielu zakątkach naszego globu 
występują odmienne zwyczaje, 
tradycje czy obrzędy. 

Nowy Rok w Japonii nazy-
wany jest O-Shōgatsu, oznacza 
to pierwszy miesiąc roku. Przed 
jego nadejściem powinno się za-
kończyć wszelkie spory, niedo-
kończone sprawy, spłacić długi 
oraz… posprzątać mieszkanie. 
Aby zapomnieć o kłopotach, ja-
kie spotkały Japończyków w 
starym roku organizują oni bo-
nen-kai. Jest to uroczysta kola-
cja w rodzinnym gronie, pod-
czas której podawane są trady-
cyjne potrawy. Wśród nich naj-
ważniejsza jest toshikoshi-soba. 
To makaron gryczany, który ma 
zapewnić długie życie. O pół-
nocy można usłyszeć 108 ude-
rzeń dzwonów dobiegających z 
buddyjskich świątyń, ich dźwięk 
ma uwolnić ludzi od złych mocy. 
Żegnają one stary rok i wprowa-
dzają w nowy. Niezwykle istotna 
jest również pierwsza wizyta w 
świątyni shintoistycznej. Powita-
nie nowego roku trwa w Japonii 
trzy dni. Długowieczność oraz 
szczęście zapewniają kadomatsu, 
czyli ornamenty z sosny, śliwy 
lub bambusa, którymi ozdabia się 
drzwi oraz bramy. Na Sylwestera 
czekają też dzieci, gdyż zostają 
one obdarowane otoshidama, 
czyli pieniędzmi w małych, zdo-
bionych kopertach. 

Hiszpanie spędzają Sylwe-
stra z rodziną oraz przyjaciółmi. 
Zgodnie z tradycją wychodzą o 
północy na główny plac miasta, 
aby zjeść 12 winogron w rytm 
uderzeń zegara. Z każdym ude-
rzeniem trzeba zjeść jedno wi-
nogrono, najlepiej stojąc na le-
wej nodze, by prawą wejść w 

Noworocznie radośnie
Noworoczne życzenia niech płyną z nurtem naszej uro-

kliwej rzeki Jasiołki. 
Niech ten Noworoczny stroik wykonany przez dzieci 

z Wrocanki przyniesie wszystkim WIELKĄ RADOŚĆ, 
SZCZĘŚCIE, ZDROWIE w 2015 roku.

Dukla jest dla naszych dzieci atrakcyjną miejscowością 
i chętnie co roku tu przyjeżdżamy w ramach zajęć półkolo-
nijnych.

Dziękujemy wszystkim, którzy nas zawsze serdecznie 
przyjmują.

Maria Walczak i dzieci z Wrocanki
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Ciekawe zwyczaje oraz przesądy sylwestrowe i noworoczne na świecie
u dokończenie ze str. 7 

ciąg dalszy na str. 10 u

Śpiewali i tańczyli  
w Sieniawie
Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych

3 grudnia 2014 w Sieniawie odbył się I Przegląd Dziecięcych 
i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych. Jest to piękna inicjatywa 
Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie na czele z niezmor-
dowaną propagatorką wszelkich form kultury p. dyrektor Danutą  
Litarowicz. Ponad 20 zespołów z całego niemalże regionu, repre-
zentujących Ośrodki Kultury i szkoły dało pokaz swojego kunsztu 
i zaprezentowały efekty swojej - bardzo ciężkiej, często pracy. 
Przeróżne style i formy tańca będą zapewne inspiracją dla innych, 
a w młodym tancerzom dodadzą zapału do dalszej pracy i udosko-
nalania swoich umiejętności. 

Na wysokości zadania stanęły także władze gminy Rymanów  
z p. wiceburmistrzem Janem Materniakiem na czele, który niestru-
dzenie przez cały Przegląd dumnie doglądał tego przedsięwzięcia. 
Zresztą, rozpoczął go oficjalnie i kończył wręczając dla każdego 
uczestnika pamiątkowe medale, a dla zespołów i instytucji delegu-
jących - dyplomy i statuetki. Zespoły otrzymały sporo słodkości  
i innych smakołyków. Do pomocy miał jednak p. Bogusława 
Packa, dyrektora GOK w Chorkówce oraz piszącego te słowa. 

 Dziękujemy pięknie za zaproszenie (wystąpiły zespoły „Mali 
Łęczanie” i najstarsza grupa baletowa), gościnę, wspaniałą atmos-
ferę i już czekamy na kolejny przegląd. Życzymy powodzenia  
i wytrwałości!

Henryk Kyc

Spotkanie wigilijne
18 grudnia 2014 r. odbyło się w Środowiskowym Domu  

Samopomocy w Cergowej spotkanie wigilijne zorganizowane 
dla Uczestników tejże Placówki oraz laureatów konkursu.

W spotkaniu uczestniczyli: sekretarz Gminy Dukla – Mirosław 
Matyka, ks. Stanisław Siara, dyrektor MOPS w Dukli – Małgo-
rzata Bielec wraz z zastępcą Elżbietą Szwast oraz kierownicy na-
grodzonych ŚDS-ów p. Beata Jastrzębska i p. Jolanta Ochęduszko.

Bogumiła Dymek – Urynowicz, Kierownik Ośrodka, przywi-
tała przybyłych gości oraz zaprosiła wszystkich na przedstawie-
nie jasełkowe w wykonaniu uczestników Środowiskowego Domu 
Samopomocy. Po przedstawieniu p. kierownik dokonała wręcze-
nie nagród laureatom „Konkursu na najładniejszą kartkę bożona-
rodzeniową”. Nagrodę główną, którą jest 10-dniowy pobyt w Sa-
natorium „Górnik” w Iwoniczu Zdroju, w całości sponsorowany 
przez dyrektora sanatorium p. Stanisława Tasza, otrzymała Kata-
rzyna Niepokój z ŚDS z Krosna. W dalszej części spotkania za-
brali głos kierownik ŚDS oraz zaproszeni goście, którzy złożyli 
zebranym życzenia świąteczne. Następnie odbyła się wspólna mo-
dlitwa, którą poprowadził ks. Stanisław Siara. Po modlitwie wszy-
scy podzielili się opłatkiem, spożyli świąteczny posiłek i wspólnie 
kolędowali. Spotkanie upłynęło w miłej i rodzinnej atmosferze.

Bogumiła Dymek-Urynowicz

„Czas na aktywność  
w gminie Dukla” - edycja 
2014 r. zakończona

nia umiejętności interpersonal-
nych, integracji grupy. Dobry 
obserwator zauważy, iż po nie-
spełna rocznych działaniach ma 
do czynienia z zupełnie innymi 
osobami, niż to miało miejsce 
w pierwszych dniach projek-
tu. Bardziej pewnymi siebie, 
znającymi swoją wartość, po-
trafiącymi rozwiązywać różne 
trudności, dobrze przygotowa-
nymi do funkcjonowania w śro-
dowisku. Utwierdza to wszyst-
kich w przekonaniu, iż projekt 

W dniu 12 listopada br. w 
Krośnie odbyło się uroczy-
ste podsumowanie realizo-
wanego w 2014 r. projektu 
„Czas na aktywność w gminie 
Dukla”. Spotkanie rozpoczę-
ła dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Dukli  
p. Małgorzata Bielec, któ-
ra w ciepłych słowach powita-
ła wszystkich przybyłych gości. 
W swoim wystąpieniu podzię-
kowała uczestnikom projektu 
za zaangażowanie, wysoką fre-
kwencję oraz aktywny udział 
w zajęciach. Pogratulowała 
zdobytych dyplomów i certy-
fikatów, potwierdzających do-
bre przygotowanie do podję-
cia pracy zawodowej. Odniosła 
się do opinii prowadzących za-
jęcia, którzy nie szczędzili po-
chwał tegorocznym uczestni-
kom projektu. Wyraziła na-
dzieję, iż ogromne zaanga-
żowanie w realizację projek-
tu, przyniesie wymierne skut-
ki i w najbliższym czasie popra-
wi się sytuacja społeczno by-
towa podopiecznych ośrodka. 
Charakteryzując poszczególne 
szkolenia pani dyrektor nawią-
zała do zajęć treningu kompe-
tencji społecznych, szkolenia 
przygotowującego do radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach 
życiowych. I jak wynika z opinii 
uczestniczących w szkoleniu, 
również w bieżącym roku udało 
się pozyskać kompetentną, po-
trafiącą diagnozować przyczy-
ny różnych trudności, znają-
cą realia życia na naszym tere-
nie edukatorkę. Podsumowując 
kursy zawodowe, w których 
brali udział tegoroczni uczest-
nicy projektu, zwróciła uwa-
gę na trafność ich wyboru. 
Poinformowała, iż w następ-
nym okresie programowa-
nia zadba o to, aby to uczest-
nicy mieli decydujący wpływ 
na wybór rodzajów kursów. 

Organizowane szkolenia w 2014 
roku: „Przedstawiciel handlowy 
z obsługą kas fiskalnych i kom-
putera”, „Organizacja przyjęć 
okolicznościowych”, „Wizaż 
mój wizerunek”, „Magazynier 
z uprawnieniami obsługi wóz-
ków widłowych”, „Kurs ko-
parko-ładowarki”, „Kurs pra-
wa jazdy”, w których wzięło 
w br. udział 12 osób niewątpli-
wie zwiększyły szanse na pod-
jęcie zatrudnienia i wpisują się 
w diagnozowane zainteresowa-
nia przeszkolonych. Pani dy-
rektor podziękowała również 
obecnym na spotkaniu pracow-
nikom socjalnym, pani księgo-
wej, zespołowi projektowemu. 
Podkreśliła, iż to ich zaangażo-
wanie, wrażliwość na potrze-
by innych i dobra współpra-
ca pozwoliła na osiągnięcie za-
mierzonych rezultatów projek-
tu. W dalszej części spotkania 
uczestnicy wypełnili anonimo-
wą ankietę ewaluacyjną na za-
kończenie projektu. Jak wyni-
ka z jej zestawienia, wszyscy 
uczestnicy potrafią poprawnie 
napisać CV, podanie o pracę. 
Wszyscy potwierdzają, iż zna-
ją zasady prawidłowego funk-
cjonowania w społeczeństwie, 
są dobrze przygotowani do po-
ruszania się po rynku pracy. 
Dziewięcioro z dwunastu po-
twierdza dobre przygotowa-
nie do rozmowy kwalifikacyj-
nej z przyszłym pracodawcą. 
Uczestnicy projektu mają na-
dzieję, iż udział w projekcie 
przyczyni się do poprawy ich 
sytuacji życiowej, są gotowi i 
zdeterminowani do podjęcia 
pracy zawodowej. Ewaluacja 
działań projektowych zakoń-
czyła ostatni punkt spotkania. 
Po części oficjalnej uczestni-
cy projektu nadal wspomina-
li kilkumiesięczny okres wspól-
nych szkoleń. Wspólna praca 
przyczyniła się do wykształce-

Transgraniczne Centrum 
Wymiany Kulturalnej  

w Dukli
12 grudnia br. otwarte zostało Transgraniczne Centrum 

Wymiany Kulturalnej zrealizowane w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja 2007 – 2013. 

Projekt realizowany był z partnerem słowackim – Miastem 
Svidnik, w którym obaj partnerzy wykonywali swoje zadania 
po obu stronach granicy. W gminie Dukla był to remont i prze-
budowa obiektów po dawno nieistniejącej Spółdzielni Inwali-
dów na Transgraniczne Centrum Wymiany Kulturalnej. Miasto 
Svidnik wykonało kapitalny remont Centrum Kulturalno- Spo-
łecznego.

Koszt realizacji całej inwestycji w Dukli to 1,2 mln zł, w tym 
dofinansowanie z PWT PL-SK wynosi 85% kosztów kwalifiko-
walnych – powiedział na otwarciu burmistrz Dukli Andrzej Byt-
nar. W uroczystości otwarcia wzięli udział goście ze Słowacji: 
Viera Dercova, Vladimir Popik, Lubos Čepan z Urządu Mia-
sta Svidnik, dyrektor Ośrodka Kultury w Svidniku Maria Paj-
zinkova. Ze strony polskiej uczestniczyli w uroczystości: bur-
mistrz poprzedniej kadencji Marek Górak wraz z małżonką, 
radni Rady Miejskiej w Dukli na czele z przewodniczącym Rady 
Andrzejem Dziedzicem, kierownicy jednostek organizacyj-
nych gminy Dukla, zaproszeni goście. Imprezę prowadziła dy-
rektor Ośrodka Kultury w Dukli Małgorzata Walaszczyk-Faryj. 
Oprawę muzyczną zapewnił zespół Makovica ze Svidnika, Łę-
czanie z Łęk Dukielskich i zespół Zigiband z Brzozowa. Nastą-
piło tradycyjne przecięcie wstęgi, którego dokonali: Marek Gó-
rak jako burmistrz rozpoczynający inwestycję, burmistrz Dukli 
Andrzej Bytnar i dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli Małgorzata  
Walaszczyk –Faryj.

To nowy obiekt, którym zarządzał będzie Ośrodek Kultury  
w Dukli, a potrzeby Dukli w tym zakresie są bardzo duże. 

Krystyna Boczar-Różewicz

„Czas na aktywność w gminie 
Dukla” miał sens, a osoby reali-
zujące zadania mogą mieć sa-
tysfakcję z dobrze wykonanej 
pracy. 
      W 2014 roku dla MOPS  
w Dukli zakończył się pierwszy 
okres realizacji projektu syste-
mowego. Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego 
przygotowuje się do urucho-
mienia kolejnego okresu.  
W 2015 roku zapewne będą 
jeszcze trwały prace admini-
stracyjne, ale mamy nadzieję, 
iż z początkiem 2016 roku ko-
lejni podopieczni MOPS w Dukli 
będą mogli uczestniczyć w tego 
typu działaniach projektowych. 

Koordynator projektu 
Wiesław Pałka 

co ma im zapewnić pomyśl-
ność finansową w nadchodzącym 
roku. Na Filipinach, podobnie 
jak w Hiszpanii również znany 
jest zwyczaj zjedzenia 12 wino-
gron tuż przed północą.

W Danii i Norwegii w tym 
czasie bardzo popularne jest cia-
sto o wyjątkowym kształcie, 
zwane „kransekake”. Istnieje rów-
nież obyczaj, który każe tłuc nie-
zliczone ilości talerzy – wskazuje 
to bowiem na dużą liczbę przyja-
ciół. Zdarza się też, że o północy 
Duńczycy zeskakują z krzeseł, by 
„skocznie” wejść w Nowy Rok!

A co możemy powiedzieć 
o zwyczajach sylwestrowych  
w Polsce?

Najczęściej spędzamy ten 
dzień w gronie rodzinnym lub 

wśród przyjaciół na różnego ro-
dzaju imprezach – kameralnych, 
bądź bardziej hucznych. Często 
przy składaniu życzeń, używa 
się zwrotu “Do siego Roku”, co 
oznacza dostatni i szczęśliwy 
rok. W niektórych regionach do 
dziś zachował się przesąd, że 
pierwszą osobą wchodzącą do 
domu w Nowy Rok powinien być 
mężczyzna, jeśli próg przekro-
czy kobieta, zwiastuje to kłótnie 
i kłopoty. Wiele osób też wierzy 
w powiedzenie – jaki Nowy Rok, 
taki cały rok. Sylwestrowe bale i 
hulanki nie mają w Polsce zbyt 
długiej tradycji. Jeszcze w XIX 
w. należały do rzadkości, a urzą-
dzano je głównie w miastach i to 
w najbogatszych domach. Znacz-
nie starsze od nich są natomiast 
zwyczaje ludowe, przypomina-
jące nieco wigilię Bożego Naro-

dzenia.  Nasi pradziadowie za-
miast na hucznych balach zwy-
kli byli witać Nowy Rok w do-
mowym zaciszu. W sylwestrowy 
wieczór rodziny, ich przyjaciele 
i sąsiedzi zbierali się, by składać 
sobie życzenia, a gdy wybiła pół-
noc - trzaskali z bicza i strzelali 
z rusznic, by wygonić stary rok.  
Inaczej jednak niż w wieczór wi-
gilijny, w Sylwestra nie zacho-
wywano postu i raczono się róż-
nymi mięsnymi przysmakami. 
Nie dzielono się też opłatkiem. 
Wiele obrzędów sylwestrowych 
wiązało się z jedzeniem. W wiej-
skich domach pieczono całe 
stosy małych chlebków i bułe-
czek zwanych bochniaczkami 
lub szczodrakami. Obdzielano 
nimi domowników na zdrowie i 
pomyślność oraz bydło w oborze, 
żeby się dobrze chowało.  Był to 

również dar - zwyczajowy gości-
niec - przeznaczony dla sąsiadów 
i kolędników, których spodzie-
wano się nazajutrz, a więc w dniu 
Nowego Roku. Najciekawsze 
pieczywo noworoczne wykony-
wali mieszkańcy Kurpiowszczy-
zny, Podlasia oraz części War-
mii i Mazur. W wigilię Nowego 
Roku pieczono tam tzw. nowe 
latka. Były to kręgi z ciasta, do 
których przylepiano figurki zwie-
rząt, a w samym środku umiesz-
czano figurkę ludzką, wyobra-
żającą gospodarza, gospodynię 
z niemowlęciem na ręku, paste-
rza lub myśliwego. Nowe latka 
wieszano w domu, aby zapew-
niały szczęście i pomyślność w 
nowym roku. Na Pomorzu póź-
nym wieczorem lub w dzień No-
wego Roku obwiązywano słomą 
drzewka owocowe i wtykano w 
nie krzyżyki z ciasta - na urodzaj. 
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Wystawa szopek bożonarodzeniowych w muzeum

Transgraniczne Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli

1. miejsce, kat III - Paweł Kowalczyk, Tech. Mechaniczne Krosno

1. miejsce, kat II - Maciej Wdowiarz, Społeczne Gimnazjum w Rogach

1. miejsce, kat I - Jowita Wrzecionko, Zespół Szkół nr 1 w Dukli
Fragmeny wystawy.     Fot. archiwum muzeum

Fot. Norbert Uliasz

Imprezę prowadziła dyrektor OK w Dukli M. Walaszczyk-Faryj  
wraz z burmistrzem Dukli A. Bytnarem

Symboloczne przecięcie wstęgi

... i ostatnie cięcie pani dyrektor

Występuje Zespół Makovica ze Swidnika

Wystawa szopek 
bożonarodzeniowych 

w muzeum
W Muzeum Historycznym-Pałac w Dukli od 5 stycznia do 2 lu-

tego 2015 r. można będzie oglądać pokonkursową wystawę szo-
pek bożonarodzeniowych, która jest efektem XV-ej edycji Między-
narodowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych organizo-
wanego przez Powiat Krośnieński i dukielskie Muzeum. Na kon-
kurs wpłynęło 108 prac, których autorami tradycyjnie są ucznio-
wie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
oraz podopieczni Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu 
krośnieńskiego, miasta Krosna oraz ze Słowacji, z powiatu strop-
kowskiego i svidnickiego. Jury wyłoniło 37 laureatów konkursu.  
Zapraszamy do obejrzenia całego bogactwa pomysłów i różnorod-
ności rozwiązań w przedstawianiach sceny betlejemskiej.  

Aleksandra Żółkoś

Laureaci XV Międzynarodowego Konkursu  
Szopek  Bożonarodzeniowych

KAT. II. GIMNAZJA
I MIEJSCA

Maciej Wdowiarz, lat 13, kl. 
I, Społeczne Gimnazjum w 
Rogach, opiekun Józefa Knap

II MIEJSCA
Przemysław Śliwka, lat 14, kl. 
II, Gimnazjum ZSP w Posadzie 
Górnej, opiekun Joanna 
Grudzień – Akslar

III MIEJSCA
Aleksandra Boczar, kl. II 
Gimnazjum w Komborni, opie-
kunowie: Mariola Frydrych i 
Roman Pyzia
Maciej Matelowski, lat 14, kl. 
II Gimnazjum w Lubatowej, 
opiekun Ewa Staroń

WYRÓŻNIENIA
Weronika Kwolek, kl. I 
Gimnazjum w Komborni, opie-
kunowie: Mariola Frydrych i 
Roman Pyzia
Joanna Dereniowska, lat 
15, kl. III, Gimnazjum ZSP 
w Króliku Polskim, opiekun 
Joanna Grudzień – Akslar

KAT. III. SZKOŁY ŚREDNIE
I MIEJSCA

Paweł Kowalczyk, kl. III Technik 
Mechanik, lat 18, Zespół Szkół 
im. Armii Krajowej w Jedliczu

II MIEJSCA
Tomasz Jaracz, lat 16, kl. I 
Technikum Żywienia, ZS w 
Iwoniczu

III MIEJSCA
Mateusz Lorenc, lat 17, kl. 
I ZSZ Michalicki Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Miejscu 
Piastowym

SŁOWACJA KAT. I.
I MIEJSCA

Andrea Pališinová, lat 12, 
Súkromná základná škola 
Giraltovce

Fot.  
Norbert Uliasz, 
kbr

KAT. I. SZK. PODST. 
I MIEJSCA

Grzegorz Koleniewicz, lat 8, 
kl. II, SP w Draganowej, opie-
kun Danuta Krężałek
Jowita Wrzecionko, kl. VI SP, 
Zespół Szkół nr 1 w Dukli

II MIEJSCA
Wiktoria Nowak, kl. IV, SP we 
Wrocance, opiekun Małgorzata 
Baran
Weronika Gaj, kl. VI, SP w 
Wojaszówce, opiekun Nina 
Piotrowska

III MIEJSCA
Natalia Jaśkiewicz, kl. VI SP 
w Krasnej, opiekun: Jolanta 
Kubit, 

Julia Cholewiak, lat 10, kl. III,  
SP w Dobieszynie
Maciej Kozak, lat 7, kl. I, 
SP ZSP Królik Polski, opiekun 
Małgorzata Urban
Milena Zając, kl. IV SP w 
Lubatowej

WYRÓŻNIENIA
Wiktoria Kozłowska, kl. V, SP w 
Moderówce, opiekun R. Majsiak
Emilia Machura, kl. II, SP w 
Leśniówce, opiekun Małgorzata 
Stefanik
Anita Stanisz, kl. III SP w 
Lubatowej
Beata Baran, lat 6, Zespół 
Szkół Muzycznych im. I.J. 
Paderewskiego w Krośnie, 
opiekun Monika Hejnar –Litwin

Tamara Fridrichová, lat 12, ZŠ 
Cernina

II MIEJSCA
Tomáš Nemec, lat 9, ZŠ 
Mlynská, Stropkov, opiekun: 
Anna Juhasorá

III MIEJSCA
Kristina Filárská, lat 11, kl. V, 
CZŠ sv Petra a Pavla Stropkov, 
opiekun: Marcela Marmadová
Zuzana Kačmárová, lat 10, ZŠ 
Komenského, Svidník

WYRÓŻNIENIA
Daniel Kizák, lat 9, ZŠ 
Mlynská, Stropkov, opiekun: 
Anna Juhasorá
Simona Sirková, lat 13, 
Spojená škola ZŠ Svidník
Peter Partila, lat 13, ZŠ 
Kračúnovce
Michal Ferenc, lat 14, ZŠ 
Nižný Mirošov

DOROŚLI DOMY POMOCY 
SPOŁECZNEJ

I MIEJSCA
Antoni Kulasa, lat 79, Lech 
Lalak, lat 59, Stanisław 
Żmuda, lat 58, Dom Pomocy 
Społecznej Zakonu Bonifratrów 
w Iwoniczu, opiekun Jadwiga 
Lorens 
Tadeusz Barnaś, Zenon Zając, 
Marzena Głód, Wiesław 
Książkiewicz, Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Cergowej, 
opiekun: Kamil Krowicki
Karol Visnay, DSS Stropkov, 
opiekun: Jarmila Blanarova

II MIEJSCA
Pracownia kulinar-
na, Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Cergowej
Tadeusz Zając, Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Cergowej, 
opiekun: Kamil Krowicki
DSS Mesko Stropkov, Senajova
Erik Pecha, lat 13, Detský do-
mov, Svidník

W domach szlacheckich o pół-
nocy wznoszono noworoczny to-
ast - nie, jak dzisiaj, szampanem, 
lecz popularnym wówczas wę-
grzynem, czyli tokajem. W dzień 
Nowego Roku wróżono, jaka bę-
dzie pogoda i urodzaj. Np. gdy 
dzień 1 stycznia był mroźny i ja-
sny uważano, że jest to wróżba 
pomyślna, zapowiadająca przy-
szłe obfite plony. Wróżby te czę-
sto ujmowane były w przysło-
wia, np. „Jak Nowy Rok jasny  
i chłodny - cały roczek pogodny 

i płodny”, „Gdy w styczniu cie-
pło na dworze - pustki będą w 
komorze”. W Nowy Rok - tak 
jak w całym okresie świątecz-
nym - chodzili po domach, gra-
jąc i śpiewając, cudacznie po-
przebierani kolędnicy. Na ziemi 
sądeckiej i rzeszowskiej w dniu 
Nowego Roku (i tylko w tym 
dniu) przychodziły z życzeniami 
„draby” - czyli starsi chłopcy  
i młodzi mężczyźni ubrani w sło-
miane stroje. Podkradali jedze-
nie i płatali różne figle, np. za-
tykali kominy starymi szmatami 
czy wypuszczali bydło z obory. 

Wszystko uchodziło im bezkar-
nie, bo wierzono, że „gdzie drab 
w domu, szczęście w domu bę-
dzie, krowa się ocieli, dziewka za 
mąż wyjdzie”. A teraz Polacy ba-
wią się jak reszta świata – na ba-
lach sylwestrowych, na prywat-
kach, na placach dużych miast . 
Coraz częściej też wyjeżdżają – 
na narty albo do ciepłych krajów. 

Organizacje przyjaciół zwie-
rząt proszą, i to coraz bar-
dziej zdecydowanie, o zarzuce-
nie zwyczaju noworocznej ka-
nonady ze względu na przera-
żenie psów i popłoch kotów.  

Ekolodzy wzywają do opamięta-
nia ze względu na dym po spa-
lonym prochu i trudno usuwalne 
rozsypane resztki wystrzelo-
nych rakiet. W tym roku dołą-
czają nowy apel o kupowanie je-
dynie win i szampanów zamyka-
nych naturalnym korkiem. Setki 
tysięcy porzuconych, plastiko-
wych korków zaśmiecają bo-
wiem najładniejsze i najchęt-
niej odwiedzane zakątki miast. 
Nadchodzący Nowy 2015 Rok 
niech niesie ze sobą wiele ra-
dości, zadowolenia i sukcesów  
z podjętych wyzwań.

ch

Ciekawe zwyczaje oraz przesądy sylwestrowe i noworoczne na świecie
u dokończenie ze str. 9 
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Stroik Noworoczny

Podzielmy się miłością

„Nasze Boże Narodzenie”

Jarmark Bożonarodzeniowy

Koncert Bożonarodzeniowy

Fot. M. Walczak

Można było kupić ozdoby świąteczne

Spektakl „Teatru Prawdziwego” z Wrocławia

Burmistrz Andrzej Bytnar składa uczestnikom świąteczne życzenia

Ks. S. Siuzdak składa świąteczne życzenia

I Międzygminny Konkurs Tańca 
DUKLA 2015

Cele imprezy:
- popularyzacja różnych tech-

nik tanecznych,
- upowszechnianie tańca, 

jako aktywnej formy wypo-
czynku i relaksu,

- podkreślenie walorów wy-
chowawczych pracy arty-
stycznej w zespołach ta-
necznych,

- wymiana doświadczeń po-
między instruktorami, cho-
reografami i uczestnikami 
konkursu.

Organizator: Ośrodek Kul-
tury w Dukli

Czas i miejsce konkursu: 
Konkurs odbędzie się w dniu 
29 stycznia 2015. o godz.9.00 
w sali widowiskowo-teatral-
nej Ośrodka Kultury w Dukli.  
ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla.

Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest 

dla zespołów działających 
przy szkołach, domach kul-
tury i innych palcówkach 
na terenie powiatu kro-
śnieńskiego. 

2. Każda instytucja może de-
legować maksymalnie tylko 
jeden zespół w każdej kate-
gorii wiekowej.

3. Udział w konkursie mogą 
wziąć wyłącznie zespoły ta-
neczne liczące od 5 do 12 
osób.

4. Kategorie wiekowe:
I kat - do klasy III  
II kat - klasy IV-VI 
III kat – gimnazja 
IV kat – szkoły ponadgim-

nazjalne
Kategorie taneczne:
- taniec nowoczesny, 
- taniec współczesny, 
- taniec ludowy, 
- widowisko taneczne.

5. Każdy zespół przygotowuje 
jeden układ taneczny max. 
7 min.

6. Organizator na podstawie 
ilości zgłoszeń wyłoni po-
szczególne kategorie ta-

neczne i wiekowe. Powsta-
nie odpowiedniej kategorii 
tanecznej uzależnione jest 
od ilości zespołów. Orga-
nizator ostatecznie kwalifi-
kuje zespoły do odpowied-
niej kategorii. Organizator 
zastrzega sobie łączenie ka-
tegorii wiekowych w za-
leżności od ilości zgłoszeń.  
O zakwalifikowaniu zespołu 
do danej kategorii wiekowej 
decyduje wiek większości 
tancerzy z danej grupy wie-
kowej.

7. Zespoły taneczne zobowią-
zane są do przygotowania 
własnych nagrań na płycie 
CD, każde nagranie musi 
posiadać dokładny opis (nr 
utworu, nazwa zespołu, ty-
tuł prezentacji, kategoria 
wiekowa)

8. Każdy zespół prezentuje się 
przy jednakowym oświetle-
niu, wymiar sceny to 7x7m.

9. Karty zgłoszeń prosimy 
przesyłać do 23 stycz-
nia 2015 r. na adres: nor-
bert@dukla.pl, lub Ośro-
dek Kultury w Dukli, ul. 
Kościuszki 4, 38-450 Dukla

10. Kryteria ocen: Jury oce-
niające będzie brało pod 

Zgłoszenie powinno zawierać dane: 
 Nazwa zespołu …………..........……..........…....….…...…….. 
 Tytuł prezentacji .……………...........……...…....……....…….
 Kategoria wiekowa ………….............………....…...…...…….
 Kategoria taneczna ……………................…....………....……
 Ilość występujących osób .……..............…....……..…....…….
 Imię i nazwisko opiekuna ……….….............………....………
 Nazwa placówki …………………..….................……….……
 Telefon kontaktowy ……………….........….........…………… 

Biorąc udział w konkursie wyrażam zgodę na przetwarza-
nie danych osobowych przez OŚRODEK KULTURY z siedzibą w 
DUKLI, ul. Kosciuszki 4 w celu promocji w galerii zdjęć i video 
na stronie internetowej www.ok.dukla.pl. Wiem, że podanie da-
nych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarza-
nia danych, prawo dostępu do treści swoich danych.

.................................................................
(podpis opiekuna)

uwagę następujące kry-
teria:

- choreografię,
 - technikę tańca,
 - dobór muzyki,
 - ogólny wyraz arty-

styczny, pomysłowość, 
dobór kostiumów.

11. Jury przyzna I, II i III miej-
sce w każdej kategorii ta-
necznej oraz wyróżnienia, 

może przyznać Grand Prix 
konkursu. Każdy zespół 
otrzyma dyplom uczest-
nictwa a laureaci konkursu 
- puchary.

12. Wszelkie zapytania na-
leży kierować pod nr tel. 
667053779 - Norbert 
Uliasz

13. Zespoły przyjeżdżają  
i ubezpieczają się na koszt 
własny lub instytucji dele-
gującej.

14. Każdy zespół powinien po-
siadać opiekuna zgodnie 
z obowiązującymi prze-
pisami.

15. Sprawy nie objęte regula-
minem rozstrzyga organi-
zator.

Podziękowanie
W swoim życiu człowiek najbardziej cieszy się chyba swoimi dziećmi. Patrzy jak na-

bywają podstawowe umiejętności mówienia, czytania, pisania. A najbardziej już rodzica 
rozpiera duma jak widzi swoje pociechy na scenie. Raduje się wówczas serce dziadków, 
babć i całej rodziny. Nasz Ośrodek Kultury właśnie stwarza możliwości do rozwoju na-
szego ukochanego, młodego pokolenia. Najmłodszą grupą działającą przy Ośrodku Kul-
tury jest zespół taneczno-wokalny „Gabi” składający się z kilkuletnich dzieci. Szlifują 
swoją formę na cotygodniowych zajęciach prowadzonych przez p. Norberta Uliasza. 
Dzieci bardzo chętnie chodzą na zajęcia artystyczne taneczno-wokalne i nabywają nowe 
umiejętności.

W ubiegłym roku wystąpiły po raz pierwszy w pięknych, nowych rzeszowskich stro-
jach podczas Dni Dukli. Zebrały najwięcej owacji. W tym roku, w grudniu, mogliśmy ob-
serwować efekty ich pracy podczas Koncertu Bożonarodzeniowego. Sala widowiskowa 
pękała w szwach, a atmosfera była również serdeczna i świąteczna. W imieniu rodziców 
najmłodszych dzieci zespołu „GABI” chciałabym serdecznie podziękować instruktorom, 
kierownictwu Ośrodka Kultury, którzy opiekowali się naszymi dziećmi i życzyć im wielu 
lat sukcesów.

W imieniu rodziców  
Beata Kalita

Fot. Norbert Uliasz
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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 informuje

Plan imprez 
Ośrodka Kultury w Dukli na rok 2015

Lp. Nazwa imprezy/działania Termin i miejsce Organizator Współorganizator

1. VI Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek 6. stycznia  
Łęki Dukielskie

OK Dukla 
Stowarzyszenie 

2 VIII Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek 15. stycznia OK Dukla

3 II Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek 22. stycznia OK Dukla

4 Koncert Kolęd w Parafii 25. stycznia (do ustalenia) OK Dukla

5 Międzygminny Konkurs Tańca 29. stycznia  
Sala widowiskowa OK Dukla OK Dukla

6 Ferie z Ośrodkiem Kultury 2.-15. lutego  
OK Dukla OK Dukla

7 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej Młodzież 
Zapobiega Pożarom

26. lutego  
OK Dukla ZG OSP Dukla OK Dukla Gmina Dukla

8 IV Gminny Konkurs Poezji Obcojęzycznej 5. marca  
sala widowiskowa OK OK Dukla

9. Wystawa pisanek Słowackich  
Gminny Konkurs Pisanka Kraszank

26.-29. marca  
OK Dukla OK Dukla

10. Wspólne malowanie jaj 27. marca  
OK Dukla OK Dukla

11. Kiermasz Wielkanocny 29. marca  
OK Dukla OK Dukla

12. Gminne Eliminacje VIII Powiatowego Konkursu 
Polskiej Poezji Patriotycznej

16. kwietnia  
OK Dukla OK Dukla

13. IV Gosposiada w Iwli 18. kwietnia  
Iwla OK Dukla

14. XVIII Gminny Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej  28. kwietnia OK Dukla

15. II Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej 29. kwietnia OK Dukla

16. XVIII Koncert Laureatów Przegląd Piosenki Znanej 
i Lubianej 1. maja OK Dukla

17. XXIII Gminny Przegląd Piosenki Religijnej, Poezji i 
Plastyki 21. maja OK Dukla

18. Dzień Działacza Kultury 26. maja OK Dukla

19. Plener malarski 2. czerwca OK Dukla

20.
Dukielski Dzień Jana Pawła II w Dukli 

 Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych  
i Cerkiewnych

7. czerwca  
Klasztor OO Bernardynów

Starostwo Powiatowe w 
Krośnie OK Dukla

21. Sobótkowe Spotkania z Folklorem 2015  
Targi Rzemiosła i Rękodzieła Artystycznego 21. czerwca OK Dukla

22. Muzyczna niedziela 28. czerwca  
Dukielski Rynek OK Dukla

23. Dni Dukli 2014 4 – 5. lipca  
parking przy MOSiR OK Dukla

24. Festyn Franciszkański 12. lipca  
Ogród przyklasztorny

Klasztor OO 
Bernardynów OK Dukla

25. Muzyczna niedziela 19. lipca  
Dukielski Rynek OK Dukla

26. Dni Kultury Żydowskiej 31. lipca,1.-2. sierpnia Stowarzyszenie 
„Sztetl” Dukla OK Dukla

ciąg dalszy na str. 19 u

27. Zakończenie Wakacji 23. sierpnia Dukielski Rynek

28. Muzyczna Niedziela 13. września OK Dukla

29. Eliminacje Powiatowego Konkursu Polskiej Pieśni 
Patriotycznej 22. października OK Dukla

30. VIII edycja Powiatowego Przeglądu Piosenki 
Obcojęzycznej Dukla 2014

5. listopada  
Sala widowiskowa OK OK Dukla

31. Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych 11. listopada  
klasztor OO Bernardynów

Stowarzyszenie 
„Sztetl” Dukla

Klasztor OO 
Bernardynów  

OK Dukla

32. Inscenizacja Wiersza i Prozy 26. listopada  
Sala widowiskowa OK OK Dukla

33. Kiermasz Bożonarodzeniowy 13. grudnia OK Dukla

34. Uroczysty Koncert z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia 20. grudnia OK Dukla

Lulajże Jezuniu,
czyli wspólne kolędowanie

21 grudnia br. w sali widowiskowo-teatralnej Ośrodka 
Kultury w Dukli odbył się Koncert Bożonarodzeniowy. 
W tym roku na kameralnej scenie wystąpiła „Szkółka Bale-
towa” prowadzona przez Panią Monikę Wagę, zespół „Gabi” 
(Zuzanna Krowicka, Eliza Kowalska, Emilia Staroń, Miłosz 
Krowicki, Jagoda Skrzyńska, Anna Głód, Michalina Draje-
wicz, Amelia Skrzęta, Zofia Baran, Lena Gulba, Gabriela Ka-
płon, Marek Kalita, Julia Borek, Aleksandra Jurczyk, Miłosz 
Wiatr, Izabela, Karolina i Mateusz Szczepanik, Stanisław 
Żwirecki i Michalina Fornal). Zagrali na gitarach i keyboar-
dzie uczniowie „Ogniska muzycznego” Emilia Zając, Daria 
Rajchel, Kornelia Sysak i Paweł Madej, prowadzonego przez 
panów Macieja Kandefra i Stanisława Salomona. Wysłucha-
liśmy kolędy zaśpiewanej przez Elizę Kowalską - solistkę 
studia wokalnego „Bel Canto”, następnie Jagoda Skrzyńska 
zagrała na skrzypcach kolędę o charakterze kołysanki „Lu-
lajże, Jezuniu”. Po raz pierwszy na koncercie gościliśmy ze-
spół wokalny z Jasionki. Dziewczyny zaśpiewały piosenkę 
świąteczną w języku hiszpańskim i angielskim „Feliz Navi-
dad” José Feliciano do akompaniamentu nauczyciela Krzysz-
tofa Zajdla. Na repertuar koncertu złożyły się różne utwory 
związane z Bożym Narodzeniem, od tych współczesnych po 
tradycyjne staropolskie pieśni. Katarzyna Makoś zaśpiewała 
kolędę „Oj maluśki”, a Aleksandra Dyl w duecie z Krzysz-
tofem Zajdlem zaśpiewali najbardziej znaną na całym świe-
cie „Cichą noc”. Wystąpił również niezastąpiony zespół ob-
rzędowo-śpiewaczy „Szarotka”, działający przy Ośrodku 
Kultury w Dukli w programie „Nasze Boże Narodzenie”.  
Z uwagi na to, że przez scenę przewinęło się mnóstwo ar-
tystów to i publiczność w tym roku bardzo dopisała. Zabra-
kło niestety miejsc siedzących, ale grono wiernych widzów 
obejrzało cały półtoragodzinny program stojąc w ścisku.  
Na zakończenie burmistrz Dukli Andrzej Bytnar podzielił się 
z zebranymi opłatkiem oraz złożył wszystkim życzenia świą-
teczne. Również proboszcz ks. Stanisław Siuzdak złożył ży-
czenia zgromadzonej publiczności. Po wspólnym kolędowa-
niu wszyscy udali się na poczęstunek świąteczny: pierożki, 
barszcz i ciasto.

Norbert Uliasz

Podzielmy się miłością
Kiermasz Bożonarodzeniowy 2014

14 grudnia bieżącego roku odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy 
pod nazwą „Podzielmy się miłością”. Tym razem impreza odbyła się 
na dukielskim rynku. Organizatorami był Ośrodek Kultury wraz z pa-
nią Sabiną Okońską – Majdosz i Aleksandrą Okońską - Szczurek. 
Całkowity dochód z kiermaszu został przeznaczony dla najuboższych 
dzieci z Dukli i okolic. 

Podczas Kiermaszu na do-
broczyńców czekało wiele cieka-
wych atrakcji. Najmłodsi mogli 
udekorować pierniczki lub poma-
lować świąteczne figurki gipsowe. 
Dodatkowo można było zakupić 
wiele pięknych ozdób świątecz-
nych, które to przygotowały panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Ty-
lawy, ze Stowarzyszenia działają-
cego na rzecz szkoły w Iwli, Rady 
Rodziców z Łęk Dukielskich oraz 
uczniów z ZS nr 2 w Dukli - cał-
kowity dochód ze sprzedaży swo-
ich wyrobów panie przeznaczyły 
na rzecz dzieci potrzebujących  
z naszej gminy. Można było rów-
nież posmakować tradycyjnych 
świątecznych potraw. Całą ak-
cję wspierała również firma „Ja-
siołka”, która na swoim stoisku 
serwowała różnorodne wyroby 
wędliniarskie począwszy od kieł-
bas skończywszy na bigosie, czy 
„wypasionym burgerze”, za sym-
boliczny datek na rzecz akcji. Ten 
przedświąteczny czas odwiedza-
jącym umilały wspaniałym śpie-
wem dzieci z przedszkola w Du-
kli. Dla każdego uczestnika prze-
widziany był wigilijny barszcz na 
rozgrzanie oraz gorąca herbata 

przygotowane specjalnie przez re-
staurację „Tawerna pod Piratem”, 
która w ten sposób wsparła naszą 
akcję. Nie zabrakło również atrak-
cji dla klientów firmy Miś, która 
to wspiera nasze działania fundu-
jąc wspaniałe nagrody. Główną 
atrakcją wieczoru był spektakl te-
atru „Teatr Prawdziwy” z Wro-
cławia. Pięciometrowe kukły za-
chwyciły dukielską publiczność. 
Przedstawienie trwało 45 mi-
nut, z każdą minutą wprowadza-
jąc w świąteczny nastrój widzów.  
Aktorzy wkomponowali w swój 
występ piękne polskie kolędy oraz 
ciekawe dialogi. Cały spektakl 
rozgrywał się wokół Jasełek czyli 
zbliżającego się święta Bożego 
Narodzenia. Występ grupy teatral-
nej można zaliczyć do jak najbar-
dziej udanych sądząc po ilości wi-
dzów oraz uśmiechach i gromkich 
brawach. 

Około godziny 17 przenie-
siono się do sali widowiskowo - 
teatralnej Ośrodka Kultury, gdzie 
odbyło się wręczenie nagród 
oraz dyplomów za najpiękniej-
szą szopkę oraz stroik świąteczny. 
Na koniec dla publiczności za-
grał swoje premierowe utwory ze-
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S z l a c h e t n a  P a c z k a  w  D u k l i

PAGUMET, LOSTARG i Gmina Dukla  
zakupili przyczepkę strażakom

Przyczepka wzięła udział w akcji Szlachetna Paczka
Stanisław Lorenc - sponsor przyczepki ze strażakami ( w środku z dyplomem)

Renata Górak - sponsor przyczepki ze strażakami

Wspólne zdjęcie sponsorów i obdarowanych

Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza do wzięcia udziału  

w  VIII Gminnym Konkursie Kolęd 
i Pastorałek - Dukla 2015

Karta zgłoszenia 

VIII GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK DUKLA 2015 

Nazwisko i imię ..........................................................

Tytuł utworu .............................................................. 

Kategoria ................................................................. 

Placówka delegująca ...................................................

Imię i nazwisko opiekuna ...............................................

Nr telefonu ...............................................................

Biorąc udział w konkursie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych przez OŚRODEK KULTURY z siedzibą w DUKLI, uL. KOŚCIUSZKI 4 
w celu promocji w galerii zdjęć i video na stronie internetowej www.
ok.dukla.pl. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam 
prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swo-
ich danych.

 .....................................................................
(podpis wykonawcy)

REGULAMIN
1.Termin i miejsce: Kon-

kurs odbędzie się 15 stycznia 
2015r. w sali widowiskowej 
Ośrodka Kultury w Dukli  
o godz. 9.00 

2. Cel konkursu: 
Podtrzymywanie i popula-

ryzacja bogatych tradycji na-
rodowych oraz zachowanie 
od zapomnienia starych kolęd 
i pastorałek. 

3. Warunki uczestnictwa: 
Każdy z uczestników zobo-
wiązany jest do wykonania z 
dowolnym akompaniamen-
tem jednej kolędy lub pa-
storałki. 

4. Kryteria oceny: 
Komisja artystyczna po-

wołana przez organizatora 
oceniać będzie autentyczność 
utworów, poziom wykonania, 
dobór repertuaru oraz ogólny 
wyraz artystyczny prezen-
tacji. 

5. Kategorie: 
a) soliści b) zespoły  
(więcej niż 2 osoby)

KAT. I
 - do klasy “O” włącznie 

KAT. II
 - Kl. I, II, III, 

KAT. III
 - Kl. IV, V, VI 

KAT. IV
 – GIMNAZJUM 

KAT. V 
- Dorośli 

Kategoria zespół powsta-
nie w odrębnych kategoriach 
wiekowych w przypadku gdy 
zgłoszeń będzie więcej niż 4, 
w poszczególnych grupach 
wiekowych. W innym przy-
padku będzie jedna kategoria 
zespół bez względu na wiek 
uczestników. 

6. Wypełnione karty zgło-
szenia należy przesłać na ad-
res norbert@dukla.pl lub 
zgłosić telefonicznie na nr. 
662054407 do dnia 12 stycz-
nia 2015r. do godz.15.00 

7. Laureaci otrzymają pa-
miątkowe dyplomy oraz na-
grody rzeczowe. 

8. Organizator zastrzega 
sobie prawo do zmian w regu-
laminie. 

Uwaga!!! 
Z pośród nagrodzonych komisja wyłoni maksymalnie 2 repre-
zentantów z każdej szkoły do II POWIATOWEGO KONKURSU  
KOLĘD I PASTORAŁEK, który odbędzie się 22 stycznia 2015r.  
w sali widowiskowej Ośrodka Kultury 

– więcej na www.ok.dukla.pl

Kąc ik poe tyc ki

W tym numerze polecamy poezję  
  p. Adama Czaji z Równego

***
Przyjaciele zamilkli
wróg zmęczył się nienawiścią
Na święto miłości ktoś przysłał mi
słowa nadziei
zamknąłem je w szufladzie
osobliwości
są piękne jak mydlane bańki
pozostaje po nich tylko gorzka
kropla
Ty jesteś moja nadzieją
żono bo choć bywamy 
rozbici jak filiżanki
z prezentu ślubnego
Ty sklejasz je w całość 
i znów idziemy
raz uśmiechnięci
a to zagniewani
ale klamrą ramion objęci.

***

My cisza między nami zima
jakby mróz zaszył nam wargi
zima i cisza taka że słychać
o czym szepcze śnieg
gdy drepczemy bez słowa
dookoła naszego drzewa
a wystarczy tylko kilka słów
by znowu wiosenny ptak w nas zaśpiewał.

Wolontariusze Szlachetnej Paczki z Dukli Strażacy jak zawsze pomagali
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SKS MOSiR 
 zwycięzcą

Kapitan odebrał puchar i dyplom

Zwycięska drużyna SKS MOSiR Dukla w podstawowym składzie

Fot. Zel
spół „EMKADUO”. Mimo iż to premiera zespołu, to przyciągneła 
dużą ilość widzów, sala była wypełniona po brzegi, widzowie z 
zachwytem słuchali utworów.

Udało się uzbierać kwotę; 2 179,60 złotych oraz kilkanaście 
paczek z żywnością, słodyczami i odzieżą. 

Organizatorzy dziękują: 
Panu Pawłu Krajmasowi z firmy „Jasiołka”, Panu Mar-

kowi Zajdlowi z „Tawerny pod Piratem”, Kołom Gospodyń, 
które wzięły udział w akcji na czele z Panią Anetą Gęborys i 
Marią Kołacz i Anną Delimatą, Paniom ze Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Szkoły w Iwli, Paniom z Rady Rodziców w Łę-
kach Dukielskich oraz Pani Marii Fornal za serce i zaangażo-
wanie włożone w świąteczna akcje „Podzielmy się miłością”

Norbert Uliasz

u dokończenie ze str. 15 
Podzielmy się miłością

II POWIATOWY KONKURS KOLĘD 
 I PASTORAŁEK - Dukla 2015

TERMIN: 22 STYCZNIA 2015, GODZ. 9.00

MIEJSCE:  
Sala widowiskowa Ośrodka 
Kultury w Dukli ul. Kościuszki 
4, 38-450 Dukla

ORGANIZATOR: 
OŚRODEK KULTURY  
w DUKLI 38-450 Dukla  
ul. Kościuszki 4 

 REGULAMIN:
 
1. W konkursie może wziąć 
udział solista lub zespół wo-
kalny z powiatu krośnieńskiego
2. Uczestników konkursu obo-
wiązuje wykonanie jednej tra-
dycyjnej kolędy lub pastorałki.
3. Cel konkursu: Podtrzymy-
wanie i popularyzacja bogatych 
tradycji narodowych oraz za-
chowanie od zapomnienia sta-
rych kolęd i pastorałek.
4. Do konkursu dopuszcza się 
wyłącznie solistów, zespoły 
wokalne z akompaniamentem  
(co najmniej 3 wokalistów/wo-
kalistek w jednym zespole), lub 
podkładem muzycznym wy-
łącznie na płycie CD (format 
audio lub mp3). 
 Uwaga!!! Każdy uczestnik 
może wziąć udział tylko w jed-
nej kategorii konkursowej.
5. Warunkiem przystąpienia 
do konkursu jest wypełnienie 
karty zgłoszenia i przesłanie jej 
na adres organizatora lub elek-
tronicznej norbert@dukla.pl 
do dnia 19 stycznia 2015r. do 
godz. 15.00
6. Prezentacje konkursowe oce-
niać będzie komisja powołana 
przez organizatora. 
7. Kryteria oceny: 
a) dobór repertuaru 
b) muzykalność i warunki gło-

sowe wykonawcy 
c) ogólny wyraz artystyczny

8. Kategorie wiekowe: 
 a) soliści
 I kategoria - kl. IV - VI 
 II kategoria – gimnazjum
 III kategoria - szkoły ponad-

gimnazjalne i dorośli 
(o zakwalifikowaniu się do 
konkursu uczestników w tej ka-
tegorii będzie decydowała ko-
lejność zgłoszeń – lista uczest-
ników będzie umieszczona na 
stronie www.ok.dukla.pl)
 b) zespoły wokalne – bez po-
działu na kategorie wiekowe.
9. Placówka delegująca może 
zgłosić maksymalnie dwóch 
uczestników w każdej kategorii 
10. Komisja konkursowa przy-
zna miejsca oraz wyróżnienia, 
może również przyznać na-
grodę GRAND PRIX 
12. Laureaci Przeglądu otrzy-
mają nagrody rzeczowe oraz 
dyplomy, każdy uczestnik 
otrzyma pamiątkowy dyplom 
14. Uczestnicy konkursu przy-
jeżdżają na koszt własny
15. Organizator nie dopuszcza 
do jakichkolwiek zamian w ty-
tułach wykonywanych utwo-
rów bądź zmian uczestników 
po opublikowaniu lisy na stro-
nie www.ok.dukla.pl
16. Uczestnik prezentujący 
utwór nie może go powtórzyć 
w kolejnej edycji.
17. Organizator zastrzega sobie 
prawo do zmiany regulaminu
18. Wręczenie nagród odbędzie 
się 25 stycznia 2015r. podczas 
Koncertu Galowego I Powiato-
wego Konkursu Kolęd i Pasto-
rałek w Sanktuarium św. Jana z 
Dukli, Klasztorze OO. Bernar-
dynów, więcej na www.ok.du-
kla.pl
Biorąc udział w przeglądzie 
jednocześnie każdy uczest-
nik wyraża zgodę na prze-

Karta zgłoszenia

II POWIATOWY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK DUKLA 2015
Nazwisko i imię ...........................................................................
Tytuł utworu ................................................................................
Kategoria .....................................................................................
Placówka delegująca ....................................................................
Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu. ........................................
Uwagi …………………………………………………........……

Biorąc udział w konkursie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych przez OŚRODEK KULTURY z siedzibą w DUKLI, uL. KO-
ŚCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii zdjęć i video na stronie interne-
towej www.ok.dukla.pl. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, 
że mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści 
swoich danych. 

 ....................................................................
 (podpis wykonawcy)

twarzanie danych osobowych 
przez OŚRODEK KULTURY 
z siedzibą w DUKLI, UL. KO-
ŚCIUSZKI 4 w celu promocji 
w galerii zdjęć i video na stro-
nie internetowej www.ok.du-
kla.pl.

„Gabi”

Zespół „Gabi” - Koncert Bożonarodzeniowy

Zespół „Gabi” - Dni Dukli 2014

Fot. Norbert Uliasz

Przedszkolacy  
z życzeniami w Urzędzie Miejskim

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia grupa przedszkola-
ków z Gminnego Przedszkola w Dukli odwiedziła Urząd Miejski 
wraz z wychowawczyniami. Zaśpiewali kolędy, odwiedzili i zło-
żyli życzenia świąteczne burmistrzowi Dukli Andrzejowi Bytna-
rowi, skarbnikowi Gminy Elżbiecie Wróbel, sekretarzowi Gminy 
Mirosławowi Matyce i Danucie Szczurek – dyrektorowi Zespołu 
Obsługi Placówek Oświatowych. Wszyscy, których odwiedzili za 
życzenia dziękowali i obdarowali dzieci łakociami.

kbr
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Mistrzostwo Polski żaków 
UKS TKKF MOSiR Dukla

29-30 listopada 2014 w Krakowie odbył się Finał Ogólnopolski Druży-
nowego Turnieju Uczniowskich Klubów Sportowych Żaków w tenisie stoło-
wym. W zawodach wystartowało 16 najlepszych drużyn w kraju w tym rów-
nież UKS TKKF MOSiR Dukla w składzie Michał Olbrycht, Szymon Sporek, 
Szymon Maciejewski i Gracjan Wszołek. W pierwszym dniu zawodów rozgry-
wane były mecze grupowe, gdzie z czterech drużyn dwie najlepsze uzyskiwały 
awans do ćwierćfinału. 

Naszym zawodnikom 
przyszło w grupie rywalizo-
wać z drużynami UKS Ro-
kicie Szczytniki, KS Gorce 
Nowy Targ oraz CKiS Ska-
wina. Wszystkie mecze zostały 
pewnie wygrane po 3:0 co dało 
pierwsze miejsce w grupie oraz 
awans do ćwierćfinału, który 
był rozgrywany jeszcze tego 
samego dnia z drużyną UKS 
Dynamo Gózd. Mecz ćwierćfi-
nałowy był bardzo ważny, po-
nieważ wygrana dawała prawo 
gry o medale. Chłopcy byli 
bardzo zmotywowani i zdeter-
minowani co sprawiło, że nie 
dali przeciwnikom żadnych 
szans wygrywając 3:0. Wy-
grana dała prawo gry w półfi-
nale z drużyną GLKS Nada-
rzyn, który był rozgrywany 
następnego dnia. Drużyna z 
Nadarzyna była uznawana za 
jednego z faworytów turnieju, 
ale nasi chłopcy nie przestra-
szyli się rozgrywając bardzo 
dobry mecz i po emocjonują-
cym grach pokonali rywali 3:2. 
Zawodnicy byli przeszczęśliwi 
docierając do finału, w którym 
mieli się zmierzyć o złote me-
dale z numerem jeden turnieju 
PUKS Arka Łętownia, która 
wygrała wcześniej z naszą 
drużyną w finale wojewódz-
kim. Chłopcy chyba za bardzo 
chcieli zrewanżować się ko-
legom z Łętowni co sprawiło, 
że w finale zagrali najsłabszy 
mecz turnieju popełniając bar-
dzo dużo prostych błędów. Fi-
nał zaczął się od „roszad” tre-
nerów , którzy długo rozmy-
ślali jakie ustawienie wpisać 
do protokołu. W pierwszym 
pojedynku Michał Olbrycht 

zmierzył się z Krystianem Ko-
łodziejem pokonując go 3:2,  
w drugim meczu Szymon Spo-
rek przegrał z Marcinem Dok-
torem 0:3, a kolejnym bardzo 
ważnym pojedynkiem był de-
bel, którego wygrana miała 
przybliżyć którąś z drużyn do 
upragnionego złota. Po wy-
równanej i emocjonującej grze 
wygrała para z Łętowni 1:3, 
w deblu chłopcy przegrali 2 
sety, w których prowadzili po 
6:1. Przegrany debel dał pro-
wadzenie ekipie z Łętowni 
1:2. Do kolejnej gry podeszli 
Michał Olbrycht z Marcinem 
Doktorem, Michał musiał wy-
grać swój pojedynek, aby do-
prowadzić w meczu do remisu 
i jak się okazało lider naszej 
drużyny nie zawiódł wygry-
wając partię 3:1. Do decydu-
jącego pojedynku o złoty me-
dal z ustawienia w protokole 
mieli wyjść Szymon Sporek  
i Krystian Kołodziej. Trenerzy 
z Dukli Bogdan Maciejewski  
i Jacek Gałuszka długo za-
stanawiali się czy nie zrobić 
zmiany ponieważ po Szymku 
Sporku było widać duże zmę-
czenie trudami turnieju, a na 
ławce rezerwowych gotowi 
do gry byli „świeżsi” Szymon 
Maciejewski i Gracjan Wszo-
łek. Po długim namyśle tre-
nerów zapadła decyzja, że  
z dwójki rezerwowych wyj-
dzie Gracjan Wszołek. Na Gra-
cjanie ciążyła bardzo duża pre-
sja wyniku i widowni ponie-
waż był to decydujący poje-
dynek, a dodatkowo cała hala 
była skupiona na tej partii gdyż 
inne finały i mecze o 3 miej-
sca zakończyły się wcześniej.  

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

SKS MOSiR Dukla 
zwycięzcą 

Po raz XV Towarzystwo Sportowe PRO FAMILIA Woja-
szówka była organizatorem Międzynarodowego Rodzinnego 
Turnieju w Piłce Siatkowej PRO-FAMILIA CUP 2014.

Warunkiem uczestniczenia w turnieju, który odbył się w nie-
dzielę 23 listopada w halach sportowych w Ustrobnej i Niepli było 
zachowanie formy rodzinnej mając w składzie co najmniej dwóch 
członków rodziny. W zawodach uczestniczyło 16 drużyn w tym 
po jednej z Ukrainy i Słowacji podzielonych na dwie kategorie 
(kategoria zawodowa i amatorska). Drużyna SKS MOSiR „DU-
KLA” trafiła do grupy zawodowej „ B” wraz z: REST Rzeszów, 
Kozie Różko Zaborów, Auto-Mot Tuchów Otwarcia Turnieju do-
konał wójt Gminy Wojaszówka- Sławomir Stefański przy udziale 
Prezesa PWZPS Wiesława Radomskiego.

Siatkarze SKS MOSiR Dukla po wygraniu swojej grupy elimi-
nacyjnej spotkali się w półfinale z drużyną Krościenka Wyżnego 
pokonując ich w stosunku 2:1 (15/11, 12/15, 15/11).W finale nasz 
zespół spotkał się z ekipą Użgorodu (Ukraina). Po emocjonującym 
pojedynku drużyna SKS MOSiR „DUKLA” pokonała drużynę  
z Ukrainy w stosunku 2:1 (11/15, 15/10, 15/11). Wygrywając  
w finale z zespołem z Użgorodu nasi zawodnicy zostali zwycięzcą: 
XV Międzynarodowego Rodzinnego Turnieju w Piłce Siatko-
wej PRO-FAMILIA CUP 2014.

Dla wszystkich drużyn organizatorzy przygotowali grawero-
wane puchary szklane, piłki siatkarskie oraz dyplomy.

Najlepszym zawodnikiem turnieju został zawodnik SKS MO-
SiR „DUKLA” - Maciej Chłap, który odebrał puchar ufundo-
wany przez Eurodeputowaną Elżbietę Łukaciejewską.

Drużyna SKS MOSiR „DUKLA” wystąpiła w składzie: Szcze-
pan Jakieła, Konrad Piróg, Maciej Chłap, Wiernusz Damian, 
Wiernusz Kamil, Maciej Barszczewski, Bartłomiej Jerzyk, 
Krzysztof Barut, Konrad Tabisz, Zbigniew Mosoń.

Gratulujemy!
Zel

Lodowisko otwarte
W niedzielę 28 grudnia br. otwarte zostało lodo-

wisko przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  
w Dukli. 

CENNIK
LODOWISKA I WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW

 

DOROŚLI    5 ZŁ
MŁODZIEŻ SZKOLNA DO 18 ROKU ŻYCIA 2 ZŁ
DZIECI DO LAT 7    1 ZŁ

DZIECI ZE SZKÓŁ GMINY DUKLA W RAMACH 
ZAJĘĆ LEKCYJNYCH WRAZ Z OPIEKUNEM (GRUPY 
ZORGANIZOWANE) W GODZ. 9.00 – 13.00 NIEODPŁATNIE
WYPOŻYCZENIE ŁYŻEW   5 ZŁ
WYPOŻYCZENIE KASKU   2 ZŁ
OSTRZENIE ŁYŻEW   5 ZŁ
WYNAJĘCIE LODOWISKA/GODZINA 220 ZŁ

Na zaproszenie 
burmistrza

Mistrzowie Polski w tenisie stołowym  
w kat. Żak: Michał Olbrycht, Szymon Sporek, 
Szymon Maciejewski i Gracjan Wszołek wraz 
z trenerami: Bogdanem Maciejewskim i Jackiem 
Gałuszką, prezesem klubu UKSTKKF  MOSiR 
Dukla Stanisławem Paszkiem i z dyrektorem 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Micha-
łem Szopą spotkali się z burmistrzem Dukli An-
drzejem Bytnarem. 

Były wspomnienia z finału w Krakowie, opo-
wieści zawodników i trenerów. Na zakończenie 
spotkania burmistrz wręczył zawodnikom i trene-
rom upominki. 

kbr

Po przegra-
nym pierw-
szym secie 
nie było wi-
dać u Gra-
cjana ner-
wów tylko 
koncentracje i determinacje. 
Drugiego i trzeciego seta wy-
grał Gracjan, natomiast 4 set 
powędrował na konto Kry-
stiana i zrobiło się 2:2 w setach. 
W decydującym secie i po wy-
równanym początku większe 
zdenerwowanie i pośpiech w 
grze było widać u zawodnika 
z Łętowni, który przy wyniku 
9:9 wyprowadził dwa ataki, 
które nie trafiły w stół i wywo-
łały u naszych zawodników, 
trenerów, prezesa i rodziców 
głośny okrzyk i radość. Cała 
drużyna zasłużyła na zwycię-

Pagumet, Lostarg i Gmina Dukla  
zakupili przyczepę strażakom

Ochotnicza Straż Pożarna w Równem wzbogaciła się o przy-
czepę samochodową do przewozu sprzętu strażackiego. Przyczepa 
wykonana została przez firmę BIMOT, a współfinansowana przez 
Firmę Handlowo-Usługową PAGUMET Renata Górak, Firmę 
Handlowo-Usługową LOSTARG Stanisław Lorenc i Gminę Dukla.

Oficjalne przekazanie odbyło się 19 grudnia 2014 roku. W spo-
tkaniu uczestniczyli sponsorzy: Renata Górak, Stanisław Lorenc, 
były burmistrz Dukli Marek Górak, Skarbnik Gminy Dukla Elż-
bieta Wróbel, sekretarz Zarządu Miejsko-Gminnego OSP Gminy 
Dukla Witold Puz, radni Rady Miejskiej w Dukli: Jan Marszał  
i Mariusz Folcik. Ze strony obdarowanych w spotkaniu uczestni-
czyli: komendant gminny Wiktor Madej, prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego Andrzej Ukleja, a także Zarząd OSP Dukla.

Przyczepa będzie służyć z pewnością strażakom do realizacji 
ich zadań, ale nie tylko. W tym roku wzięła już udział w akcji 
„Szlachetna paczka”.
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Godziny otwarcia lodowiska:

W ciągu roku szkolnego w godz.:
9.00 – 13.00 młodzież szkolna

13.00.14.00 przerwa techniczna
14.00 – 19.30– wszyscy chętni

w soboty i niedziele w godz. od 10:00 do 19:30:
sesje:

10:00 do 11:00
11:30 do 12:30

12:30 do 14:00 - konserwacja
14:00 do 15:00
15:30 do 16:30
17:00 do 18:00
18:30 do 19:30

Jest to sztuczne lodowi-
sko o wymiarach 40x20 m.  
W uroczystości otwarcia wzięli 
udział: burmistrz Dukli Andrzej 
Bytnar, burmistrz, który rozpo-
czął inwestycję Marek Górak, 
skarbnik Gminy Dukla Elż-
bieta Wróbel, a także zapro-
szeni księża proboszcz para-
fii pw. Marii Magdaleny Stani-
sław Siuzdak i kustosz Sanktu-
arium św. Jana z Dukli o. Mi-
cheasz Okoński,  radni rady 
Miejskiej w Dukli wraz z prze-
wodniczącym Andrzejem Dzie-
dzicem. Głos zabrał również 
Michał Szopa - dyrektor MO-
SiR Dukla, inicjator powstania 
lodowiska. Cieszę się, że lodo-
wisko już funkcjomuje, życzę 
przyjemnego spedzania czasu 
i frajdy na lodzie - powiedział 
dyrektor Szopa.

Nastąpiło tradycyjne prze-
cięcie wstęgi i  modlitwa o bez-
pieczną  jazdę po czym tłum 
oczekujących dzieci i rodziców 
ruszył na lodowisko.

Bardzo się cieszę, że jest 
wreszcie lodowisko w Du-

kli. Na łyżwach nauczył jeź-
dzić mnie tata, poszło mi łatwo, 
ponieważ jeżdżę na rolkach 
– powiedziała Daria Rajchel.  
W dniu otwarcia wstęp na lodo-
wisko był darmowy, każdy kto 
przyszedł pojeździć, mógł sko-
rzystać z gorącego posiłku i na-
poju. Bardzo fajnie, że coś ta-
kiego czyli lodowisko powstało 
w Dukli. Przyszedłem pojeździć 
mimo, że dzisiaj jest zimno, 
można tu stracić nadprogra-
mowe, świąteczne kalorie. Je-
stem zachwycony. – powiedział 
Dukli.pl Waldek Szczurek z Ja-
sionki. Bardzo dobrze, że jest 
lodowisko, cieszę się tym bar-
dzo, ja już dawno jeżdżę na łyż-
wach, nauczyli mnie rodzice 
- skomentowała Kinga Wróbel, 
którą wyłowiłam wśród śmiga-
jących po tafli lodowej.

Z wypowiedzi, które udało 
mi się zebrać wśród śmigają-
cych po lodowisku wnioskuję, 
że to wyjątkowo trafiona inwe-
stycja, bardzo potrzebna Dukli i 
całej naszej gminie. Gratuluję!

Krystyna Boczar-Różewicz

stwo, ponieważ w całym tur-
nieju jako jedyna miała wy-
równany skład, którym można 
było robić rotację co pozwa-
lało odpocząć innym zawod-
nikom. Słowa uznania dla Mi-
chała Olbrychta, który przez 
cały turniej nie doznał porażki 
wygrywając wszystkie swoje 
mecze pojedyncze co potwier-
dza, że 3 miejsce w pierwszym 
Indywidualnym Ogólnopol-
skim Turnieju Żaków w Łodzi 
nie było przypadkowe.

Bogdan Maciejewski



Dukla.plstr. 22  nr 1/2015 Dukla.plnr 285  str. 23  

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

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

OGŁOSZENIA

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

Wykaz obejmuje działki położone w Dukli nr: 252/19, 
252/20, 252/21, 252/22, 252/23,, 252/30, 252/31, 252/32, 
252/33, 252/34 – zabudowane garażami oraz działki 252/24, 
252/25, 252/26, 252/35, 252/36, 252/37, 252/38.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 
na podstawie art 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518) mogą 
składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie do 
dnia 9 lutego 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Dukli pok. Nr 106. 
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej 
www.dukla.pl.

Andrzej Bytnar
BURMISTRZ

OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY

KOMUNIKAT
BURMISTRZA DUKLI

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

Wykaz obejmuje działki nr 1506 i 1739 położone w Jasionce 
oraz części działek nr 152 i 260 położonych w Dukli.

Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 21 stycznia 2015 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli.

Andrzej Bytnar
Burmistrz

TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY/ORGANIZATOR

Styczeń/luty Zawody w narciarstwie alpejskim o puchar Burmistrza Dukli Chyrowa/MOSiR Dukla

Luty Memoriał im. Andrzeja Bąka  
w narciarstwie alpejskim Szkoła narciarska Chyrowa SKI

Luty Turniej piłki nożnej dla dzieci FERIE I Tydzień cykl

Styczeń/luty/marzec V Gminna Liga Szachowa Dukla/MOSiR Dukla, UKS REKORD Iwla

Luty/marzec Gminne zawody w piłce halowej o puchar Dyrektora MOSiR Dukla/MOSiR Dukla

Luty/marzec Wyciskanie sztangi Dukla/MOSiR Dukla

Marzec/Kwiecień Szkolna Liga Tenisa Stołowego

Marzec Gminny turniej piłki siatkowej  
o puchar Burmistrza Dukli Dukla/MOSiR Dukla

22 marzec Krośnieńska Powiatowa Liga Szachowa Dukla

Marzec/kwiecień Gminny turniej tenisa stołowego o puchar prezesa UKS TKKF 
MOSiR Dukla

Dukla/MOSiR Dukla, UKS TKKF MOSiR 
Dukla

26 kwiecień *IV Zawody rowerowe MTB Dukla edycja wiosenna Wietrzno/MOSiR Dukla

Kwiecień Gminna olimpiada tenisa stołowego Dukla/MOSiR Dukla

Kwiecień IV Otwarty Turniej szachowy 2015 Dukla/MOSiR

Maj Szkolna liga piłki nożnej Dukla/MOSiR Dukla

Czerwiec I Cross Gminy Dukla „Ekstremalna 10” MOSiR Dukla

1 czerwiec Gminny Dzień Dziecka Dukla/MOSiR Dukla

12 lipiec Gminny Turniej Piłki Nożnej Klubów Sportowych  
i Stowarzyszeń o Puchar Burmistrza Dukli Dukla/MOSiR Dukla

Lipiec/sierpień
Turnieje wakacyjne – piłka nożna, piłka siatkowa, tenis ziem-
ny, piłka plażowa, koszykówka: w kategoriach: szkoła podsta-

wowa, gimnazjum, dorośli
Dukla/MOSiR Dukla

Maj, czerwiec, lipiec Rowery XC MOSiR Dukla/Gmina Dukla

13 wrzesień *Cyklokarpaty Dukla/MOSiR Dukla

20 wrzesień *XVI Bieg Górski na Górę Cergową Dukla/MOSiR Dukla

Wrzesień Gminny turniej tenisa stołowego o puchar Przewodniczącego 
RM Dukla Dukla/MOSiR Dukla

Wrzesień-marzec Szkolna Liga Tenisa Stołowego Dukla/MOSiR Dukla

7 listopad Otwarty Turniej Piłki Siatkowej z okazji Dnia Niepodległości o 
puchar Dyrektora MOSiR Dukla Dukla/MOSiR Dukla

Sezon halowy 2015/2016 Dukielska Liga Halowa Dukla/MOSiR Dukla

Kalendarz imprez sportowych na rok 2015

*Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu imprezy ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub inne okoliczności.

Burmistrz Dukli informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Dukli, na stronie internetowej www.dukla.pl oraz w m. Równe, 
- tablica ogłoszeń został wywieszony do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalne-
go Gminy Dukla przeznaczonych do oddania w najem, obejmu-
jący nieruchomość lokalową 

- pomieszczenia o pow. 35,66 m2 znajdujące się w budynku 
Starej Poczty w miejscowości Równe ul. Pocztowa 30, ozna-
czonego jako dz. ew. nr 397/7 na działce o pow. 0,1255ha 
w obrębie Równe, dla których prowadzona księga wieczysta 
KS1K /00064048/.
Pomieszczenia przeznaczone na prowadzenie działalności gospo-
darczej, z możliwością zmiany (na koszt własny) sposobu użytko-
wania pomieszczeń – zgodnie z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. Nr 204 Urzędu 
Miejskiego w Dukli lub pod nr telefonu (0-13) 432 91 31, od ponie-
działku do piątku w godz. 7:00-15:00.

Pieniądze do wzięcia
Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki tereno-
we stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki sto-
warzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby 
rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe;

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie;

do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projek-
ty dofinansowywane w 2015 r. ze środków krajowego Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).
 Maksymalny czas realizacji projektu:
- dla tzw. projektów „jednorocznych”: od 1 maja 2015 r. do 31 

grudnia 2015 r.
- dla tzw. projektów „dwuletnich”: od 1 maja 2015 r. do 30 listo-

pada 2016 r.
- w Komponencie Działań Systemowych w priorytecie 4 realizowa-

ne są jedynie projekty „dwuletnie”: od 1 maja 2015 r. do 30 li-
stopada 2016 r. lub projekty „trzyletnie”: od 1 maja 2015 r. do 
30 listopada 2017 r.

Termin składania ofert: od 8 grudnia 2014 r. do 19 stycznia 
2015 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie interneto-
wej www.pozytek.gov.pl.

kbr
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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:
Strzelcy i obławnicy poszli jedna stroną 
Na przełaj zwierza,
Między ostępem  i puszczą 
A niedźwiedź odstraszony psów i
I ludzi tłuszczą 
Zwrócił się nazad w miejsca
Mniej pilnie strzeżone
Ku polu skąd już zeszły strzelcy rozsławione 
(…)

Mickiewicz „Pan Tadeusz”

Łowiectwo i ekologia

Kończy się 
powoli napięty 
kalendarz po-
lowań zbioro-
wych. Jednak w 
dobie ocieplenia 
klimatu mamy 
do czynienia   
z dużymi ano-
maliami pogo-
dowymi, które 

nie są wcale dobre dla zwierząt. 
Ponadto powinien być to 

czas na zdanie szerszej niż zwy-
kle relacji z minionego okresu, 
tak aby członkowie koła mieli 
pełną możliwość oceny pięcio-
letniej kadencji ustępującego 
zarządu.

Zapomniałem, że mam pi-
sać o dziku, zatem powracam 
do tematu. Pseudoreformatorzy 
naszego modelu łowiectwa  nie 
rozumieją, że jego fundamen-
tem była  i jest ochrona przy-
rody. Pospolity dzik jest najbar-
dziej niebezpiecznym gatun-
kiem w Polsce. Teoretycznie 
wszyscy o tym wiedzą, ale pod-
czas polowań wciąż dochodzi 
do wypadków, nierzadko nawet 
śmiertelnych, na szczęście nie 
w naszym kole. Jeśli po strzale 
dzik pada, a po chwili zaczyna 
się tłuc, natychmiast go do-
strzeliwujemy.   Jak ogromna 
jest siła szczęk dzika , dowo-
dzi historia, która rozegrała się 
w latach 60-tych XX wieku. Je-

śli postrzelimy odyńca powin-
niśmy zawsze dochodzić go  
z uzbrojonym kolegą i koniecz-
nie z psem. Raniony zwierz 
szuka osłony i zalega w gęstwi-
nie. Taki przypadek przeżyłem 
sam i wiem co to znaczy. 

O naturze dzików wiele 
mówią ich zachowania w cza-
sie huczki. Dochodzi wtedy 
do zaciętych pojedynków mię-
dzy odyńcami. Szarżują na sie-
bie wściekle, zadając głębokie 
cięcia szablami. Huczka koń-
czy się w zasadzie w miesiącu 
grudniu. 

Ciekawe historie opowiada 
jeden z myśliwych starszych 
czasów, który strzelił dzika, 
którego szable na Międzyna-
rodowej Wystawie Łowieckiej   
w Berlinie w 1937 roku zajęły 
1. miejsce. 

Dzik( Sus serofa) wystę-
puje na całym obszarze Polski.  
Należy do rodziny świniowa-
tych, parzystokopytnych, pod-
rzędu nieprzeżuwających. 
Obecnie spotykamy dzika na 
terenach, na których dotąd ni-
gdy go nie było. Najwłaściw-
szym terenem do hodowli dzi-
ków są duże kompleksy leśne, 
które występują obecnie na te-
renie całego kraju.  Kształ-
tem dzik przypomina świ-
nię domową. Jest on zbudo-
wany znacznie silniej, ma wy-
sokie i silne nogi. Łeb zakoń-

czony długim gwizdem z ła-
bakierą. Świece „oczy” są bar-
dzo małe, uszy stosunkowo nie-
duże. Biegi są dość wysokie za-
kończone racicami i szpilami. 
Okrywa włosowa dzika składa 
się z twardych, ale elastycz-
nych włosów zwanych szcze-
ciną, oraz z gęstego podszycia 
włosów wełnistych.

Wielkość i ciężar dzików 
zależy w znacznym stopniu od 
ich wieku (50-30 kg). Żyją w 
stadach zwanych watahami, 
tylko stare odyńce trzymają 
się osobno i dołączają wyłącz-
nie na okres rui.  Watahę pro-
wadzi stara locha ( maciora, sa-
mura).Dziki są bardzo czujne  
i ostrożne, unikają spotkania 
z człowiekiem, jedynie locha 
w obronie młodych lub sztuka 
ranna atakują człowieka i są 
wtedy bardzo niebezpieczne.

Wiele osób nie ma podsta-
wowej wiedzy na temat dzików 
dlatego postanowiłem w tym 
artykule poświęcić im nieco 
uwagi.

15. stycznia 2015 kończy 
się sezon zbiorowych polowań. 
W tym czasie zwierzyna ma  
swój czas rozwoju i spokoju. 
Nie znaczy to, że w lesie nie 
spotkamy myśliwego, bowiem 
może to być okres ciężkiego 
przetrwania dla zwierzyny stąd 
myśliwi będą dbać o jej dokar-
mianie. 

Podam kilka uwag z Łowca 
Polskiego:

„Tym razem powodem ak-
cji przeciwko myśliwym jest 
wyrok Trybunału Konstytucyj-
nego, uznający  za niekonstytu-
cyjny  brak udziału właścicieli 

gruntów  w procedurze 
wyznaczania obwodów 
łowieckich”.

Każdy wypadek to  
o jeden za dużo. Wy-
zwala lawinę niezasad-
nych ograniczeń i uogól-
nień upokarzających 
członków PZŁ, bezpod-
stawnie obciążających 
nas za czyny popełnione 
przez kłusowników. 

Zgodnie z kalenda-
rzem odbywają się po-
lowania zbiorowe, które 
prowadzą wyznaczeni, 

Proszę wybaczyć, ale cza-
sem trzeba opisać coś kon-
kretnego, co interesuje myśli-
wych, ale też mieszkańców w 
naszych obwodach. Będzie to 
temat o zwierzynie czarnej tj.  
„O dziku”.

Minął szczęśliwie grudzień, 
który w roku 2014 był raczej 
miły. Był to okres oczekiwania 
na zbliżające się Święta Bożego 
Narodzenia. Zaczyna się zima 
skąpa jak na tę porę roku, jed-
nak lubiana przez myśliwych. 
Mniej dokarmiania, mniej in-
tensywnej pracy w łowisku.  
W poszczególnych kołach ło-
wieckich zorganizowano po-
lowania wigilijne, z łamaniem 
się opłatkiem i śpiewem kolęd.  
Polowanie na mrozie i  na głę-
bokim śniegu to przyjemne my-
śliwskie doznania. 

ciąg dalszy na str. 26 u

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie Fot. St. Lis: „Dzik potęga lasu”

Darz miód
Styczeń jest dla nas pszcze-

larzy miesiącem spokoju, od-
poczynku i relaksu. Czas wolny 
winniśmy spędzić na analizie 
tego co nam nie wyszło, tego co 
należy podtrzymać oraz prze-
analizować udoskonalenia go-

spodarki pasiecznej. Rok 2014 
całkowicie rozczarował nas je-
śli chodzi o miód. Tu i ówdzie 
w rozmowach słychać rozgo-
ryczenie. Musimy zadać sobie 
na nowo pytanie „po co jestem 
pszczelarzem?”. Od szcze-
rej odpowiedzi zależeć będzie 
wiele. Wszystko wskazuje na 
to, że zmiany w klimacie przy-
niosą częstsze sezony jak ten 

miniony. Zresztą czy prawdą 
jest czy nie, że klimat się zmie-
nia lata obfite w miód i chude 
zdarzały się już wcześniej. Ten 
rok na pewno nauczył nas tego, 
że miód trzeba cenić i nie cho-
dzi mi o kwestie finansowe. 

Musimy w pierwszym mie-
siącu roku poświęcić chwilkę 
czasu na przemyślenie sposo-
bów racjonalizacji naszej go-

spodarki i to nie zależnie czy 
jest ona hobbystyczna czy „za-
wodowa”. Zaplanowane dzia-
łania muszą mieć uzasadnienie 
w wiedzy o biologii pszczół jak 
również gospodarki pasiecz-
nej, którą musimy dostosowy-
wać do zastanej rzeczywistości.  
Tutaj jest potrzebne ciągłe zdo-
bywanie wiedzy. 

W styczniu dzień się wy-
dłuża jest to znak dla nas 
pszczelarzy, że jeszcze około 
60 dni i zaczną się obloty. 
Wielu światłych pszczelarzy 
zaleca, aby nie zbliżać się do 
uli aż do oblotu. Rozumiem ich 
motywy jednak ja namawiam 
do dokonywania obsłuchiwania 
uli. Nie rurką gumową, ale ste-
toskopem. Stetoskop pozwoli 
nam osłuchać rodzinę bez do-
tykania ula. „Ale po co chodzić 
po pasieczysku?”. Tak, całko-
wicie się zgadzam, nie wolno 
chodzić po pasiece w okresie 
silnych mrozów i po zmrożo-
nym śniegu, ale w czasie od-
wilży. Dlaczego nie? Co nam 
to da? Wiedzę o stanie rodzin 
pszczelich. Nasz dukielski kli-
mat na wiosnę jest dość kapry-
śny, a dzięki osłuchaniu bę-
dziemy wiedzieli, czy mamy 
interweniować i to do jakich ro-
dzin podczas pierwszego ob-
lotu. Nie bójmy się, bowiem 
przeprowadzono doświadcze-
nia, które wykazały że szybki 
wgląd w rodzinę pszczelą nie 
zaszkodzi jej. Oczywiście głod-
nej rodziny pszczelej nie uratu-
jemy w styczniu, ale możemy 
dać jej szansę zwężając gniazdo 
lub przekładając ramki z pokar-
mem blisko kłębu. W lutym je-
żeli mamy zapas ramek mo-
żemy spokojnie podjąć próbę 
ratowania rodziny pszczelej 
przed głodem, jeżeli jest co do 
ratowania. Pierwszy miesiąc 
roku jest świetnym czasem na 
przygotowanie ramek, zaopa-
trzenie się w węzę, remonty 
lub odkażenie sprzętu pasiecz-
nego. Pozostawienie tych prac 

Chleb to jeden z podstawowych posiłków człowieka wymieniany w najstarszych źródłach hi-
storii kultury materialnej Europy i Bliskiego Wschodu, znany jest od co najmniej 10–11 tysięcy 
lat; stanowi jeden z podstawowych składników codziennej diety człowieka..

Wygląd i właściwości chleba zmieniały się znacznie w ciągu wieków doskonalenia tech-
niki otrzymywania mąki oraz przyrządzania i wypieku ciasta. Najbardziej pierwotną formą chleba 
są placki z mąki i śruty pieczone w popiele, na rozgrzanych kamieniach, później także na rusz-
tach i blachach. Odrębnym rodzajem chleba były suche placki starożytnych Izraelitów (maca).

Dawniej prawie we wszystkich domach wypiekano własny chleb, aby był bardziej pulchny do 
zakwasu dodawano niewielką ilość drożdży. Domowe kuchnie były wyposażone w piec do pie-
czenia, opalany drewnem. Gdy drewno się wypaliło i powstał żar, przesuwano go ze środka bliżej 
drzwiczek, a nagrzany piec zapełniano bochenkami, które starczały na cały tydzień. Domownicy 
nie mogli doczekać się świeżego chleba więc z wyskrobanego z dzieży ciasta pieczono na liściach 
kapust placki, zwane podpłomykani, które zjadane na ciepło najlepiej smakowały z masłem. 

W styczniowym numerze podajemy przepis na szybki chleb, można go upiec nawet w piekar-
niku. Warto poeksperymentować.

Chleb szybki „iwielski”
Składniki:
-1l wody ciepłej
-1łyżka cukru
-8łyżek płatków owsianych
-5dag drożdży
-80dag mąki białej chlebowej pszennej
-20dag mąki orkiszowej lub razowej
-1łyżka soli kamiennej drobnej
-5łyżek siemię lniane
-10dag pestek słonecznika wyłuskanych
-do wyboru zioła z czosnkiem przysmażonym na patelni lub żurawina i śliwki suszone
Wykonanie:
1l ciepłej wody + 5dag drożdży + 8łyżek płatków owsianych + 1łyżka cukru, wszystko wy-

mieszać i odstawić na pół godziny w ciepłe miejsce. Później dodać resztę składników, dokład-
nie wymieszać. 2 formy wysmarować olejem, obsypać kaszą manną i wyłożyć ciasto chlebowe w 
równych częściach. Odstawić do wyrośnięcia na 20min w ciepłe miejsce. Wstawić do piekarnika 
i piec 1godziną w 180stopniach z termoobiegiem.

Smacznego!

na okres wiosenny może spo-
wodować niepotrzebne spię-
trzenie prac w czasie sezonu. 
Poprawienie pożytków pszcze-
lich jest zawsze mile widziane, 
a w styczniu można się do tego 
przygotować, precyzyjnie za-
planować rośliny i dostawę.

Początek roku jest dla nas 
sygnałem do działania. Prace 
wykonane zimą odciążą nas la-
tem. Racjonalne planowanie 
pomoże nam sprawnie i sku-
tecznie działać. Oby ten rok 
był lepszy dla nas i pszczół od 
2014. „Darz miód”.
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Łowiectwo i ekologia
u dokończenie ze str. 25 

Złota myśl :)
„Żonaty facet powinien zapominać o swoich błędach.  
  Nie ma sensu, żeby dwie osoby pamiętały o tym samym.”

Uśmiechnij się!
Jak się nazywa człowiek, który ustępuję 
gdy nie ma racji?
Mędrzec.
A jak się nazywa człowiek, który ustę-
puję gdy ma rację?
Żonaty.

* * *
Dwóch zagranicznych adwokatów pyta 
się nawzajem:
- Jaką najwyższą kare przewiduje  wasz 
kodeks karny za bigamię?
- Dwie teściowe.

* * *
Kochanie co kupić Tobie pod choinkę?
- Nic nie kupuj! Nie mam pieniędzy.

* * *
-Mamusiu dlaczego krzyczałaś na ta-
tusia?
-Bo idzie trzepać dywany.
- Przecież sama go o to prosiłaś.
- Tak, ale jak jest zły to trzepie lepiej.

* * *

Serdeczne życzenia w Nowym 
Roku 2015 dla nowych Władz 

Miasta, radnych, myśliwych i całej 
społeczności Dukielszczyzny 

składa 
Zarząd Koła Łowieckiego  

„Rogacz” w Dukli.  
Szczególne życzenia dla Redakcji 

Dukli.pl

Opracował Fryderyk Krówka
 Honorowy Członek Koła  

Łowieckiego ,,Rogacz’’ w Dukli 

doświadczeni myśliwi. W dalszym 
ciągu prowadzone są prace wykończe-
niowe  przy nowym domku myśliw-
skim. Ogłoszono ponowny przetarg na 
sprzedaż starego domku, jednak do tej 
pory brak chętnych. Obecnie powoli 
trwają przygotowania do Walnego Ze-
brania, które jest planowane w miesią-
cach wiosennych.

Zarząd Koła i Komitet budowy no-
wej siedziby życzą wszystkim myśli-
wym i ich rodzinom Szczęśliwego No-
wego Roku 2015, do życzeń dołącza się 
piszący ten artykuł.

Prosimy o czytanie Dukli.pl,  
bowiem mamy tutaj wiele nowości 
związanych z pracą Urzędu i aktualno-
ści w kąciku łowieckim.

Szlachetna Paczka w Dukli
 „Szlachetna Paczka” to projekt, 

który pomaga potrzebującym w taki 
sposób, aby sami zaczęli radzić sobie 
w życiu. Od 14 lat jednoczy Polaków 
wokół idei mądrego pomagania. Dar-
czyńcy przygotowują dedykowaną po-
moc dla rodzin w potrzebie, a pomo-
stem między nimi są Super W, czyli wo-
lontariusze Paczki. Ciepły szlafrok, lo-
dówka czy buty na zimę dla dzieci, mają 
wielką wartość dla obdarowanych. Jed-
nak w Paczce to nie rzeczy są najważ-
niejsze. Historie, które pisze samo ży-
cie, reakcje, emocje, wzruszenia: „Tata 
dziesięcio-letniego Mikołaja...popro-
sił o szachy, żeby móc z synem wieczo-
rami w nie grać.... Po rozpakowaniu pa-
czek wolontariusz zapytał chłopca z ja-
kiego prezentu cieszy się najbardziej ...a 
on bez wahania odpowiedział „z sza-
chów, ponieważ tata się z tego cieszy”. 
Największym prezentem dla żyjących 
w zapomnieniu jest świadomość: „Ktoś 
o mnie pamięta, ktoś we mnie wierzy”. 
Dlatego mówimy, że Paczka jest impul-
sem dla tych, którzy mierzą się z trud-
nościami. Ma być impulsem do dalszej 
walki o poprawę swojego losu, bo cza-
sem to właśnie uwagi od drugiego czło-
wieka i wiary, że coś się może zmienić, 
najbardziej brakuje rodzinom, do któ-
rych docieramy. W 2014 roku Paczka 
po raz 14-aty zadziałała w Polsce, łącz-
nie w 570 rejonach – każdy rejon to 
miasteczko lub dzielnica dużego miasta, 
która już nigdy nie będzie taka sama. Rów-
nież w rejonie „Dukla i okolice” nie zabra-
kło Szlachetnej Paczki, która po raz 4 dotarła 
do rodzin. Łącznie 19 wolontariuszy (w tym 
trzech dojeżdżających na nasze tereny z Rze-
szowa) odwiedziło 65 rodzin, z których do 
projektu włączonych zostało 55 m.in. z Du-
kli, Barwinka, Cergowej, Krempnej, Suli-
strowej, Głojsc, Iwli, Jasionki, Łęk Dukiel-
skich, Mszany, Nadola, Olchowca, Rów-
nego, Teodorówki, Trzciany, Tylawy, Zboisk 
oraz Ustrobnej. 

Na koniec chciałabym złożyć serdeczne 
podziękowania wolontariuszom z naszego 
rejonu, wszystkim darczyńcom którzy przy-
gotowali dla rodzin paczki, Burmistrzowi 
Dukli p. Andrzejowi Bytnar, dyrektorowi  

ZS nr 2 p. Janowi Drajewiczowi, dyrekto-
rowi MOSIR Michałowi Szopie, FHU ZIKO 
za żywienie podczas finału, Piekarni Prze-
łęcz Dukla za pomoc w transporcie, firmie 
ER-TRANS z Dukli za przewiezienie paczek 
z Krakowa do magazynu Dukli, OSP z Dukli 
i OSP z Równego za pomoc w dostarczaniu 
paczek do rodzin oraz wszystkim osobom, 
które zaangażowały się w pracę rejonu.

Wszystkim życzę Radosnych Świat Bo-
żego narodzenia, wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym Nowym Roku, przy okazji 
zachęcam do włączenia się do projektu jako 
wolontariusz w kolejnej edycji. 

Z serdecznymi pozdrowieniami, 
Justyna Zimny-Frużyńska 

Lider Rejonu „Dukla i okolice”

Betlejemskie  
Światło Pokoju 

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy  
z Jaślisk odebrał burmistrz Dukli Andrzej Bytnar.

Od kilku lat tradycją stało 
się przekazywanie symbolicz-
nego Betlejemskiego Światła 
Pokoju przez harcerzy 21 DH  
z Jaślisk burmistrzowi Du-
kli. Delegacja drużyny wraz z 
dyrektorką ZSP w Jaśliskach 
Katarzyną Dubis przekazała  
w tym roku światło z kościoła 
OO. Kapucynów w Krośnie 
wraz z życzeniami świątecz-
nymi Burmistrzowi Dukli An-
drzejowi Bytnarowi.

Betlejemskie Światło Po-
koju to coroczna harcerska ak-
cja przekazywania przed Świę-
tami Bożego Narodzenia sym-

bolicznego ognia, zapalonego 
w Grocie Narodzenia Chry-
stusa w Betlejem. Jest sym-
bolem ciepła, miłości, pokoju  
i nadziei – tradycyjnie stawiane 
na wigilijnym stole. Akcje za-
początkowały w 1986 roku 
Austriackie Radio i Telewizja  
w Linzu. Były to działania cha-
rytatywne przede wszystkim 
na rzecz dzieci niepełnospraw-
nych i osób potrzebujących. 
Dzięki udziałowi w niej harce-
rzy i skautów akcja objęła pra-
wie całą Europę. Rokrocznie 
Światło przywożone jest z Be-
tlejem do Wiednia, gdzie w ka-

tedrze przekazywane jest skau-
tom z sąsiednich krajów. Na-
stępnie sztafetą trafia do najbar-
dziej odległych zakątków kon-
tynentu. 

W Polsce od 1991 roku 
akcje prowadzą harcerze ze 
Związku Harcerstwa Polskiego. 
Odbierają Betlejemskie Światło 
Pokoju od skautów słowackich 
na łysej Polanie w Tatrach. Po 
uroczystej mszy św. odprawia-
nej w kaplicy Betlejemskiego 

Światła Pokoju, zlokalizowa-
nej na terenie schroniska gór-
skiego ZHP „Głodówka” trafia 
do wszystkich chorągwi, huf-
ców i drużyn harcerskich, a za 
ich pośrednictwem do miesz-
kańców miast i wsi. Betlejem-
skie Światło Pokoju z rąk har-
cerzy uroczyście przejmują: 
prezydent RP, premier, marsza-
łek Sejmu RP i prymas Polski.

Krystyna Boczar-Różewicz

Stażyści w lesie
W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Kro-

śnie zakończyła się rekrutacja stażystów, którzy w toku rocz-
nej praktyki będą nabierać doświadczeń zawodowych. Łącz-
nie na terenie 26 nadleśnictw podległych krośnieńskiej RDLP 
przyjęto 72 absolwentów średnich szkół leśnych i wydziałów  
leśnych wyższych uczelni.

W listopadzie staż rozpoczęły 52 osoby, które najlepiej zdały 
egzamin testowy. 

- Żeby dać możliwość sprawdzenia się większej liczbie absol-
wentów ubiegających się o staż, złożyliśmy wniosek do Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych o zgodę na zatrudnienie dodat-
kowych 20 absolwentów, którzy zostali wyłonieni w trybie naboru 
uzupełniającego – mówi Bogusław Famielec, dyrektor RDLP 
w Krośnie. – Tym samym wszyscy, którzy spełnili kryteria, od 1 
grudnia zaczęli swoją przygodę z leśnictwem. 
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Udało się też tak rozdzielić skierowania, że prawie wszyscy 
pracują w pobliżu swego miejsca zamieszkania. Po roku każdy z 
adeptów leśnictwa będzie zdawał egzamin stażowy w nadleśnic-
twie, w którym odbył praktykę. Najlepsi mogą liczyć na zatrudnie-
nie w strukturach Lasów Państwowych. 

Edward Marszałek 
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie
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Mistrzostwo Polski Żaków UKS TKKF MOSiR Dukla

Otwarcie lodowiska

Wstęgę przecinają Marek Górak i burmistrz Andrzej Bytnar

Drużyna mistrzów w składzie (od lewej): Szymon Sporek,  
Gracjan Wszołek, Michał Olbrycht, Szymon Maciejewski

Mistrzowie i trenerzy z Dukli na najwyższym podium

Spotkanie u burmistrza Dukli Andrzeja Bytnara

Prezes Stanisław Paszek przekazuje kopię dyplomu burmistrzowi

Na lodowisku jest super
Ks. S. Siuzdak modlił się o bezpieczeństwo
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