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Złota myśl:Po raz drugi najlepsi w Polsce

KS „Przełęcz” DUKLA

Zawodnicy UKS TKKF MOSiR Dukla po raz drugi najlepsi w Polsce III

Najlepsi w Polsce zawodnicy UKS TKKF MOSiR Dukla Zwycięzcy  tenisiści

Po raz drugi najlepsi 
w Polsce

28-29 listopada 
br. w Krakowie od-
był się Finał Ogól-
nopolski Druży-
nowego Turnieju 
Uczniowskich Klu-
bów Sportowych 
żaków i młodzi-
ków w tenisie sto-
łowym. W zawo-
dach wystartowały 
dwie drużyny UKS 
TKKF MOSiR Du-
kla zdobywając 
dwa złote medale. 
Drużyna żaków 
wystąpiła w skła-
dzie: Miłosz Saw-
czak, Szymon Ma-
ciejewski, Oskar 
Maciejewski oraz 
drużyna młodzików w składzie : Michał Olbrycht , Szymon 
Sporek , Gracjan Wszołek i Piotr Krukar. W pierwszym dniu za-
wodów rozgrywane były mecze grupowe, gdzie pierwsze miej-
sce dawało awans do półfinału, który był rozgrywany następ-
nego dnia. 

Naszym młodszym zawodnikom ( żakom ) przyszło w gru-
pie rywalizować z drużynami UKS Rokicie Szczytniki oraz 
UKS Chrobry Międzyzdroje. Wszystkie mecze zostały pewnie 
wygrane po 3:0, co dało pierwsze miejsce oraz awans do półfi-
nału, który był rozgrywany następnego dnia z drużyną KS Sokół 
Serock. Po wygraniu półfinału 3:1 zawodnicy byli przeszczę-
śliwi docierając do finału, w którym mieli się zmierzyć o złote 
medale ponownie z drużyną UKS Rokicie Szczytniki, która za-
nim dotarła do finału doznała jedynej porażki z naszymi zawod-
nikami w fazie eliminacyjnej. W meczu o złoty medal nasza 
drużyna zagrała bardzo dobry mecz nie dając przeciwnikowi ze 
Szczytnik żadnych szans pokonując ich 3:0.

Bogdan MaciejewskiKS „Przełęcz” Dukla - juniorzy

KS „Przełęcz” Dukla - seniorzy

Fot. Bogdan Maciejewski
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INFORMACJA
o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej w punktach zlokalizowanych na 
terenie Powiatu Krośnieńskiego

Od początku stycznia 2016 r. mieszkańcy powiatu krośnień-
skiego będą mieli dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej świad-
czonej przez profesjonalnych prawników wyznaczonych przez 
samorządy prawnicze. Założeniem ustawy o nieodpłatnej po-
mocy prawnej oraz edukacji prawnej jest umożliwienie oso-
bom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej bezpłat-
nego dostępu do pomocy prawnej.

Darmową pomoc prawną /na etapie przedsądowym/ 
otrzymają:

• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego 
zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej,

• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• młodzież do 26 roku życia,
• seniorzy po ukończeniu 65 lat,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską 

żywiołową lub awarią techniczną.
Uprawnionym przysługiwać będzie możliwość uzyskania 

informacji z zakresu:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• spraw karnych,
• spraw administracyjnych,
• spraw rodzinnych,
• ubezpieczenia społecznego,

Planowa ewakuacja 
szkoły w Łękach 
Dukielskich

Planowa ewakuacja Zespołu Szkół Publicznych w Łękach Du-
kielskich została przeprowadzona 25 listopada 2015 roku.

Głównym celem ewakuacji było przygotowanie dzieci, na-
uczycieli i pracowników szkoły na wypadek wystąpienia w szkole 
zagrożenia utraty zdrowia lub życia i odpowiedniego postępowa-
nia w takiej sytuacji.

Po powołaniu przez Dyrektora ZSP w Łękach Dukielskich Ze-
społu BEZPECZNA SZKOŁA, członkowie przygotowali plan 
działania, którego jednym z punktów było stworzenie proce-
dury ogłoszenia alarmu, przydziału obowiązków dla nauczycieli 
i pracowników szkoły oraz zorganizowanego przejścia uczniów  
z miejsca zagrożenia do miejsca zbornego.

Dodatkowo opracowano scenariusz ćwiczeń, powiadomiono 
jednostkę OSP w Łękach Dukielskich, która w ramach ćwiczeń 
przeprowadziła akcję ratowniczą na piętrze szkoły oraz wyprowa-
dziła dwóch uczniów planowo ukrytych w budynku szkoły.

Miesiąc przed planowaną ewakuacją szkoły członkowie komi-
sji BEZPIECZNA SZKOŁA przeprowadzili, w ramach godziny 
wychowawczej, wraz z wychowawcami planowej ewakuacji klas 
i przejściu z miejsca zagrożenia (klasy, w której odbywała się go-
dzina wychowawcza) do punktu zbornego jakim był Kompleks 
boisk sportowych BLISKO BOISKO w Łękach Dukielskich.

Czas całej akcji, od ogłoszenia alarmu do przekazania infor-
macji o zakończeniu działań ratowniczych, wyniósł 21 minut.

W akcji brało udział 152 uczniów i 20 pracowników szkoły.
O zakończeniu akcji uczniów oraz nauczycieli powiadomił je-

den ze strażaków, po czym nastąpił powrót do szkoły.
Podziękowania:

Zespół BEZPIECZNA SZKOŁA pragnie podziękować strażakom 
z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach Dukielskich za 
profesjonalne przeprowadzenie akcji ratowniczej.
Pragniemy także podziękować księdzu proboszczowi z parafii pw. 
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA w ŁĘKACH DUKIEL-
SKICH za udostępnienie kościoła jako punktu zbornego ewa-
kuacji.
Członkowie komisji dziękują również Pani Dyrektor Zespołu Szkół 
Publicznych Łękach Dukielskich mgr Krystynie Delimacie za moż-
liwość przeprowadzenia ćwiczeń w budynku szkolnym.
I na końcu, jednak nie mniej serdecznie, wyrażamy wdzięczność 
nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom za zrozumienie  
i przyłączenie się do akcji.

Tomasz Kubal, Kamil Kos

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

Lp. Siedziba punktu Udzielający pomocy 
prawnej

Od poniedziałku do 
piątku w godzinach

1. Starostwo Powiatowe w Krośnie  
ul. Bieszczadzka 1 lokal Nr 024 Radcy prawni 10.00 - 14.00

2. Urząd Miejski w Dukli  
ul. Kościuszki 4 lokal Nr 8 Radcy prawni 8.00 - 12.00

3. Urząd Gminy w Rymanowie  
ul. Mitkowskiego 14a lokal Nr 220 Adwokaci 10.00 - 14.00

4. Urząd Gminy w Jedliczu  
ul. Rynek 6 lokal Nr 16 Adwokaci 11.00 - 15.00

 

Betlejemskie Światło 
Pokoju 

23 grudnia br Betlejem-
skie Światło Pokoju z rąk har-
cerzy z Dukli odebrał bur-
mistrz Dukli Andrzej Bytnar, 
dzień wcześniej odwiedzili 
go już tradycyjnie harcerze  
z Jaślisk.

Od kilku lat tradycją stało 
się przekazywanie symbolicz-
nego Betlejemskiego Światła 
Pokoju przez harcerzy 21 DH z Jaślisk burmistrzowi Dukli. De-
legacja drużyny wraz z dyrektorką ZSP w Jaśliskach Katarzyną 
Dubis przekazała światło z kościoła OO. Kapucynów w Krośnie 
wraz z życzeniami świątecznymi burmistrzowi Dukli Andrzejowi 
Bytnarowi. 

W tym roku, po raz pierwszy odwiedzili burmistrza Dukli har-
cerze z Próbnej Drużyny Harcerskiej z Dukli wraz z druhną Ju-
styną Zimny-Frużyńską. W skład delegacji harcerzy weszli: Mar-
celina Kozicha, Oliwia Zima, Julia Belczyk, Ola Woźniak, Kinga 
Pilip, Daria Klimkiewicz, Angelika Smuga, Weronika Jakieła  
i Stanisław Stojak.

Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna harcerska akcja 
przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicz-
nego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betle-
jem. Jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyj-
nie stawiane na wigilijnym stole. Akcje zapoczątkowały w 1986 
roku Austriackie Radio i Telewizja w Linzu. Były to działania cha-
rytatywne przede wszystkim na rzecz dzieci niepełnosprawnych  
i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi w niej harcerzy i skautów 
akcja objęła prawie całą Europę. Rokrocznie Światło przywożone 
jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest 
skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najbar-
dziej odległych zakątków kontynentu. 

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 uroczy-
stej mszy św. odprawianej w kaplicy Betlejemskiego Światła Po-
koju, zlokalizowanej na terenie schroniska górskiego ZHP „Gło-
dówka” trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcer-
skich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi. Betle-
jemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy uroczyście przejmują: pre-
zydent RP, premier, marszałek Sejmu RP i prymas Polski.

Krystyna Boczar-Różewicz

Wykaz radców prawnych udzielających  
nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie mającym siedzibę w Urzędzie Miejskim w Dukli 

Dukla ul. Kościuszki 4 lokal Nr 8
w godzinach od 8.00 do 12.00

Poniedziałek 
8.00-12.00

Wtorek  
8.00-12.00

Środa  
8.00-12.00

Czwartek 
8.00-12.00

Piątek 
8.00-12.00 

Agnieszka Wójcik Aneta  
Pelczar -Sowa Paulina Goleń Anna  

Kostecka -Szyndak Robert Bruliński

Halina Cycak 
Sekretarz Gminy Dukla

• prawa podatkowego z 
wyłączeniem spraw po-
datkowych związanych z 
prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna 
nie obejmuje spraw z zakresu 
prawa celnego, dewizowego  
i handlowego.

Pomoc udzielana będzie 
przez pięć dni w tygodniu od 
poniedziałku do piątku przez 
cztery godziny dziennie.

Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie BIP 
Starostwa Powiatowego w 
Krośniehttp://spkrosno.bip.
gov.pl oraz na tablicach ogło-
szeń w urzędach gmin, gdzie 
zlokalizowane są punkty nie-
odpłatnej pomocy prawnej.

Pieniądze do wzięcia
Rozpoczyna się nowy rok, a wraz z nim nowe możliwości 

pozyskiwania środków przez organizacje pozarządowe. Kon-
kursy na realizacje zadań organizują różne instytucje. Zachę-
cam szczególnie do śledzenia portalu www.ngo.pl 

Konkursy na realizację zadań publicznych ogłosili:
1. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego  

w dziedzinie kultury fizycznej i sportu na zadania z zakresu: 
- organizacji masowych imprez sportowych (łączna kwota: 

125 000 zł)
- organizacji imprez w środowisku osób niepełnosprawnych 

(łączna kwota: 25 000 zł)
Termin składania wniosków upływa 15 stycznia 2016 roku.

Szczegóły konkursu http://www.bip.podkarpackie.pl  
w zakładce współpraca z ngo

2. Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił konkurs  
z zakresu kultury „Dziedzictwo niematerialne”. Szczegóły 
konkursu na stronie http://www.bip.podkarpackie.pl w za-
kładce współpraca z ngo.

Termin składania wniosków upływa 15 stycznia 2016 roku.

W styczniu 2016 Gmina Dukla ogłosi konkurs na reali-
zację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodo-
wego, organizacji czasu wolnego dzieciom, młodzieży i doro-
słym oraz z zakresu edukacji. Informacje o konkursie, na okres 
nie krótszy niż 21 dni, zostaną zamieszczone na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego w Dukli www.dukla.pl w zakładce 
ogłoszenia i konkursy oraz na stronie bip.dukla.pl 

Barbara Pudło
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TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY/ORGANIZATOR

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

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

Luty Turniej piłki nożnej dla dzieci FERIE I Tydzień 
cykl MOSiR Dukla

Styczeń/marzec/paź-
dziernik VI Gminna Liga Szachowa Dukla/MOSiR Dukla, UKS REKORD 

Iwla

Marzec Gminne zawody w piłce halowej o puchar 
Dyrektora MOSiR Dukla/MOSiR Dukla

Marzec/Kwiecień Szkolna Liga Tenisa Stołowego

Marzec Gminny Turniej Piłki Siatkowej o puchar 
Burmistrza Dukli Dukla/MOSiR Dukla

Marzec/kwiecień Gminny Turniej Tenisa Stołowego o puchar 
Prezesa UKS TKKF MOSiR Dukla

Dukla/MOSiR Dukla, UKS TKKF 
MOSiR Dukla

24 kwiecień 2016 V Zawody rowerowe MTB Dukla edycja wiosenna Wietrzno/MOSiR Dukla

Kwiecień Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego Dukla/MOSiR Dukla

Kwiecień V Otwarty Turniej Szachowy 2016 Dukla/MOSiR

Maj Szkolna liga piłki nożnej Dukla/MOSiR Dukla

Maj/czerwiec/lipiec/
wrzesień Podkarpacka Liga Rowerowa w formule XC Gmina Dukla

Czerwiec II Cross Gminy Dukla „Ekstremalna 10”,  
Nordic Walking MOSiR Dukla

4-5 czerwiec II Zlot Motocyklowy Dukielskie Stowarzyszenie  
„Wspólnie ponad podziałami”

5 czerwiec Gminny Dzień Dziecka Dukla/MOSiR Dukla

2 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 ziemny, piłka plażowa, turniej piłki nożnej 
plażowej, koszykówka: w kategoriach:  
szkoła podstawowa, gimnazjum, dorośli

Dukla/MOSiR Dukla

 sierpień 2016 Cyklokarpaty Dukla/MOSiR Dukla

25 wrzesień 2016 XVII 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

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

Sezon halowy 2016/2017 Dukielska Liga Halowa Dukla/MOSiR Dukla

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

Agencja Rynku Rolnego  
25 lat wspiera rozwój polskiego 
sektora rolno-spożywczego

a przedsiębiorcy mieli możli-
wość uczestniczenia w między-
narodowych targach i misjach 
gospodarczych. Prowadzona 
była promocja polskich specjal-
ności żywnościowych oraz pol-
skiej marki. Ułatwiano przed-
siębiorcom nawiązywanie kon-
taktów handlowych. W aspek-
cie efektywności i konkuren-
cyjności krajowego rolnictwa 
ważne jest zrzeszanie się pro-
ducentów rolnych. Wobec za-
awansowanych zjawisk koncen-
tracji w innych ogniwach łań-
cucha dostaw integracja sta-
je się jednym z najpilniejszych 
zadań stojących przed rolnika-
mi i wspierającymi ich insty-
tucjami. Agencja włącza się w 
ten obszar działań - będzie od-
powiedzialna m.in. za uznawa-
nie i nadzorowanie organiza-
cji producentów oraz zrzeszeń 
tych organizacji w poszcze-
gólnych sektorach produktów 
rolnych.
Patrząc przez pryzmat minio-
nych lat, należy zauważyć, że 
okres funkcjonowania w struk-
turach unijnych i realizacji 
wspólnej polityki rolnej przy-
niósł krajowemu sektorowi rol-
no-spożywczemu znaczące, po-
zytywne zmiany. Pomimo ro-
snącej konkurencji oraz zawi-
rowań, takich jak rosyjskie em-
bargo, zwiększają się obroty 
polskiego handlu zagranicznego 
produktami rolno-żywnościo-
wymi. W 2014 r. wartość eks-
portu wyniosła 21,9 mld euro 
i była 5,5 razy większa niż w 
2003 r. Dodatnie saldo wymiany 
handlowej było ponad 13-krot-
nie wyższe i ukształtowało 
się na poziomie 6,7 mld euro. 
Szacunki na 2015 r. są również 
optymistyczne.
Potencjał polskiego sektora rol-
nego jest bardzo duży. Należy 
jednak nadal zwiększać inno-
wacyjność i efektywność sekto-
ra oraz wspierać konsolidację 
producentów rolnych i prze-
twórców. Wspomaganie tych 
procesów znajduje się również 
w gestii ARR. Agencja Rynku 
Rolnego, jako agencja płatni-
cza i wykonawcza, jest przy-
gotowana na kolejne wyzwa-
nia i dalszą efektywną pracę na 
rzecz rozwoju polskiego sekto-
ra rolno-spożywczego.

 Damian Przedzieńkowski
Sekcja Informacji i Promocji

OT ARR Rzeszów
Opracowano na podstawie ma-
teriałów informacyjnych ARR.

Działalność Agencji Rynku 
Rolnego już od 25 lat jest zwią-
zana z przemianami, które na-
stąpiły w Polsce po transforma-
cji systemowej. Powołanie ARR 
w 1990 r. było jednym z waż-
niejszych przejawów zmian in-
stytucjonalnych w otoczeniu 
polskiego sektora rolno-spo-
żywczego. ARR ułatwiła pro-
ducentom rolnym i innym pod-
miotom działającym w tym ob-
szarze dostosowanie się do 
funkcjonowania w realiach 
gospodarki wolnorynkowej.  
W celu przeciwdziałania waha-
niom cen uruchamiano zaku-
py nadwyżek produktów rolno-
spożywczych i realizowano za-
dania związane z gospodarowa-
niem państwowymi rezerwami 
produktów rolnych i żywnościo-
wych. Agencja stosowała także 
inne formy interwencji, umoż-
liwiające podmiotom gospodar-
czym realizację skupu, takie 
jak umowy z autoryzowanymi 
magazynami, zaliczki oraz po-
ręczenia kredytów. ARR przeję-
ła część państwowych magazy-
nów zbożowych i stworzyła na 
ich bazie dużą spółkę przecho-
walniczą. Wspierała również 
powstawanie pierwszych giełd 
rolnych i rynków hurtowych. 
W 1999 r. rozpoczęły się przy-
gotowania do spełnienia przez 
ARR wymogów unijnej agencji 
płatniczej. Strukturę organi-
zacyjną, zasady funkcjonowa-
nia i procedury dostosowano do 
standardów unijnych. 
Z dniem 1 maja 2004 r. pol-
ski rynek rolno-spożywczy stał 
się częścią jednolitego ryn-
ku. Agencji Rynku Rolnego po-
wierzono realizację wybranych 
mechanizmów wspólnej poli-
tyki rolnej. W ciągu ostatnich 
jedenastu latach kierunki ak-
tywności Agencji zmieniały się 
wraz z ewolucją WPR, potrze-
bami uczestników rynku i po-
jawiającymi się wyzwaniami. 
Realizacja nowych zadań nie 
byłaby możliwa bez zaangażo-
wania wykwalifikowanej kadry 
pracowniczej, sprawnie funk-
cjonujących systemów: organi-

zacyjno-technicznego, finanso-
wo-księgowego, informatycz-
nego oraz audytu
 i kontroli. Coraz częściej wy-
stępujące na rynkach rolnych 
zjawiska kryzysowe wzmocniły 
potrzebę doskonalenia proce-
dur szybkiego reagowania oraz 
utrzymywania gotowości insty-
tucjonalnej w tym zakresie.  
W minionych latach Agencja 
wielokrotnie wspomagała róż-
ne grupy producentów dotknię-
tych sytuacjami kryzysowy-
mi na rynku. Wypłacała szcze-
gólne środki wsparcia na ryn-
ku mleka oraz rekompensowa-
ła producentom straty spowo-
dowane m.in.: ptasią grypą, 
bakterią Escherichia coli, wi-
rusem afrykańskiego pomoru 
świń u dzików oraz rosyjskim 
embargiem.
ARR administrowała również 
innymi działaniami, mający-
mi na celu stabilizację ryn-
ków rolnych, takimi jak zaku-
py interwencyjne i dopłaty do 
prywatnego przechowywania 
oraz kwotowanie produkcji. 
Wypłacała refundacje wywo-
zowe, płatności uzupełniają-
ce na rynku tytoniu i ziemnia-
ków skrobiowych, a także sze-
reg dopłat mających za zadanie 
zarówno stymulowanie popytu 
na surowce pochodzenia rolni-
czego, jak i zwiększenie opła-
calności produkcji. W ramach 
wspierania konsumpcji Agencja 
realizowała niezwykle ważne 
społecznie programy przyczy-
niające się do kształtowania 
właściwych nawyków żywienio-
wych u dzieci: „Mleko w szko-
le”, w którym uczestniczyło 2,5 
mln dzieci, oraz „Owoce i wa-
rzywa w szkole”, dzięki które-
mu 1,3 mln uczniów otrzymało 
bezpłatnie 262 mln porcji owo-
ców, warzyw i soków. Polska 
jest w czołówce krajów UE w 
realizacji obu programów. Nie 
mniej istotny ze społecznego 
punktu widzenia był program 
pomocy żywnościowej dla osób 
najuboższych, w ramach które-
go dostarczono około 1 mln ton 
gotowych artykułów spożyw-

czych o wartości 2,4 mld zł.  
W sferze działań na rzecz 
wsparcia produkcji rolnicy 
otrzymali dopłaty do 6,3 mln ha 
obsianych kwalifikowanym ma-
teriałem siewnym. Wypłacana 
była pomoc dla branży pszcze-
larskiej. ARR realizowała me-
chanizmy monitorujące i kon-
trolujące funkcjonowanie ryn-
ków: mleka, cukru, owoców  
i warzyw oraz wina, a także w 
obszarze odnawialnych źródeł 
energii. Prowadziła działania 
związane z wymianą towarową 
z zagranicą. Była również in-
stytucją aktywną na polu ana-
liz i prognoz prezentujących 
sytuację podażowo-popytową 
oraz cenową na rynkach rol-
no-spożywczych. Udostępniane 
przez ARR opracowania stano-
wią od lat trwały element kra-
jowej informacji rynkowej. 
Dynamiczny rozwój polskiego 
sektora rolno-żywnościowego 
po wejściu do UE, dzięki m.in. 
pracy i zaangażowaniu insty-
tucji wspierających ten sektor 
spowodował, że nasz kraj jest 
liczącym się producentem żyw-
ności, konkurencyjnym cenowo 
i jakościowo. Postępująca glo-
balizacja i nasilająca się kon-
kurencja sprawiają, że zdo-
bywanie i utrzymanie rynków 
zbytu staje się coraz trudniej-
sze. W związku z tym stopnio-
wo zwiększa się zaangażowa-
nie Agencji w działania pro-
mujące żywność, finansowa-
ne zarówno z budżetu unijne-
go i krajowego, jak i ze środ-
ków poszczególnych branż. 
Taki kierunek funkcjonowania 
wpisuje się w nurt unijnej po-
lityki na lata 2014-2020, w któ-
rej założeniach przewidziano 
wzrost nakładów na ten obszar 
oraz nową strategię promocji. 
Przy wsparciu lub z inicjaty-
wy ARR realizowano różnorod-
ne kampanie i działania pro-
mocyjno-informacyjne na róż-
nych kontynentach (m.in. w ta-
kich krajach jak: Chiny, Arabia 
Saudyjska, Japonia, Singapur, 
Korea Południowa, Wietnam, 
Stany Zjednoczone, Niemcy),  
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Historia  
i nowoczesność 
60 lat kamieniołomu w Lipowicy

nadkładu wynosiła 2 m, 
średnia miąższość złoża 
70,10 m, średnia głę-
bokość spągu 66 m.  
W 2002 roku ze złoża 
Lipowica II wydzielono 
złoże Lipowica II-1 o 
powierzchni 28,28 ha. 
Kopalnia wydobywa-
jąca piaskowce cergow-
skie ze złoża „Lipowica 
II-1” obecnie należy do 
Przedsiębiorstwa Pro-
dukcji Materiałów 
Drogowych Sp. z o.o. 
z Rzeszowa i posiada 
koncesję ważną na naj-
bliższe 50 lat. Kopalnia 
oferuje sprzedaż: mie-
szanka kruszywa, tłuczeń sor-
towany, kliniec sortowany, nie-
sort, wysiewka, kamień łamany 
i kamień techniczny.

Pracownikiem z wielolet-
nim stażem i dużym doświad-
czeniem jest obecny kierownik 
zakładu Wiesław Jakieła. Tak 
mówi o swojej pracy:

Pracę rozpocząłem w 1980 
roku i przechodziłem wszyst-
kie stanowiska. Byłem stażystą, 
brygadzistą, sztygarem, tech-
nikiem strzałowym, kierowni-
kiem strzelania długimi otwo-
rami, kierownikiem działu gór-
niczego, kierownikiem ruchu 
zakładu górniczego i kierowni-
kiem zakładu górniczego.

Stan techniczny uległ rewo-
lucyjnym zmianom. 
Z tego co pamiętam 

do wiercenia używaliśmy Uda-
rexu 2, nadgabaryty rozwierca-
liśmy wiertarką udarowo-pneu-
matyczną typ WUP-22. Były to 
bardzo małe postępy wiercenia, 
choć jak na tamte czasy to była 
bardzo wysoka technika. Zakład 
przeróbczy znajdował się przy 
drodze krajowej nr 9. Miesięcz-
nie robiliśmy tyle wydobycia co 
obecnie wydobywamy na jed-
nej zmianie. Sprzęt mamy no-
woczesny, kruszarki, wozidła, 
koparki co pozwala na efektyw-
niejszą i lżejszą pracę dla pra-
cowników. Teraz ze zdjęć tylko 
widać, że praca niegdyś odby-
wała się ręcznie. Dla porów-
nania jak bardzo zmieniły się 
warunki pracy, obecne wozi-

dła Volvo mają ładowność 40 
ton, kilka razy większą od tych 
używanych wcześniej. Obecnie 
bazujemy na sprzęcie wysokiej 
jakości Volvo i Hitachi. Sprzęt 
ten sprawdza się w naszych wa-
runkach. Jesteśmy najwięk-
szym kamieniołomem na Pod-
karpaciu. Mamy swoje labora-
torium, gdzie robimy podsta-
wowe badania jakości kamie-
nia. Jesteśmy przygotowani do 
sprostania także większym za-
mówieniom.

Od 2006 roku prezesem Za-
rządu spółki jest Piotr Maj-
kut, który rozpoczął pracę w 
firmie w 1992 roku na stano-
wisku kierownika działu pro-
dukcji i zbytu. Zostając preze-
sem wprowadził reorganizację  
w funkcjonowaniu spółki i roz-
począł realizację nowych pla-
nów inwestycyjnych. Piotr 
Majkut jest absolwentem wy-
działu górnictwa na Politech-
nice Wrocławskiej w specjalno-
ści techniki odkrywkowej eks-
ploatacji złóż. Zapytaliśmy go 
o obecną sytuację w firmie. 

Piotr Majkut: Od sierp-
nia 2006 roku zostałem decy-
zją Rady Nadzorczej Spółki po-
wołany na prezesa Zarządu. 
Pierwszy rok można nazwać bi-
lansem otwarcia po poprzed-
nim Zarządzie. Przedsiębior-
stwo znajdowało się w trud-
nej sytuacji finansowej, posia-
dało przestarzały i wyeksplo-
atowany park maszynowy. Ko-
nieczne było określenie dla 
Spółki planu działania, którego 
celem było stworzenie nowo-
czesnej i stabilnej firmy. Bar-
dzo ważne dla realizacji prze-
jętych przeze mnie zamierzeń 
była zmiana w mentalności 
pracowników. Chciałem aby 
mogli odczuwać dumę, z faktu 
że pracują w tym zakładzie. Po 
tych kilku latach widzę, że moje 
starania w tym zakresie powio-
dły się. Ludzie mają czynny 
wkład w rozwój i wprowadza-
nie zmian. Ich wnioski i pro-
pozycje są z zainteresowaniem 
wysłuchiwane przez przełożo-
nych lub rozmawiają ze mną na 
ten temat osobiście. Staram się 
widzieć w każdym pracowniku 
partnera do dyskusji, z której 
powinno wynikać konkretne 
działanie lub co najmniej jakiś 

wniosek, który może być mi po-
mocny w podjęciu decyzji. My-
ślę że każdy z nich odczuwa sa-
tysfakcję widząc, że ich pomy-
sły są brane pod uwagę i mają 
swój udział w rozwoju zakładu. 

Największe nasilenie w re-
alizacji inwestycji wiązało się 
z 2007 rokiem, kiedy to podpi-
saliśmy liczne umowy leasin-
gowe. W 2009 roku mieliśmy 
otwarty program dofinansowa-
nia ze środków unijnych na za-
kup kilku maszyn. Program in-
westycyjny był wart 12 milio-
nów złotych i zakończył się w 
2010 roku. W efekcie uzyskali-
śmy modernizację dwóch cią-
gów technologicznych, gdzie 
zostały zainstalowane nowo-
czesne maszyny przeróbcze  
o dużej wydajności. Dzięki 
wprowadzonym zmianom jeste-
śmy obecnie w stanie wyprodu-
kować ok. 2 miliony ton kruszyw 
rocznie. W przypadku wyższego 
popytu na kruszywa, jesteśmy 
w stanie istotnie zwiększyć po-
siadane zdolności produkcyjne.  
W naszej ofercie mamy dzie-
więć rodzajów produkowa-
nego kruszywa. Są jednak sy-
tuacje, że podejmujemy się pro-
dukcji kruszywa według specy-
fikacji określonej przez klienta. 
Uwzględniając możliwości 
złoża możemy wyprodukować 
praktycznie dowolny rodzaj 
kruszywa wykorzystywanego do 
podbudowy w drogownictwie. 
Posiadany przez nas park ma-
szyn należy do jednego z najno-
wocześniejszych. Wielkość i ga-
baryty pracujących maszyn wy-
magają najwyższych kwalifika-
cji i umiejętności od operato-
rów. Cały czas inwestujemy w 
szkolenia i podniesienie kwali-
fikacji załogi. Stwarzamy pra-
cownikom możliwości indywi-
dualnego szkolenia się lub do-
kształcania i pozyskania przez 
nich kwalifikacji, które są odpo-
wiednie dla ich zainteresowań i 
służące Spółce. Wspieramy fi-
nansowo pracowników, którzy 
podnoszą swoje wykształcenie. 
Mamy liczną grupę pracowni-
ków z wyższym wykształceniem, 
którzy swoje studia odbyli pra-
cując w zakładzie.

Spółka kładzie duży na-
cisk na poziom pracy służb od-
powiedzialnych za stan tech-

Piaskowce cergowskie są 
jednym z najbardziej warto-
ściowych pod względem prze-
mysłowym piaskowcem kar-
packim. Odsłaniają się na 
75-kilometrowym odcinku od 
Żebraczego do okolic Nowego 
Żmigrodu. Wydobycie kopa-
liny prowadzono w kamienio-
łomach m.in. w Komańczy, Żu-
braczem oraz Lipowicy. Pia-
skowce charakteryzują się ni-
ską i umiarkowaną ścieralno-
ścią, małą nasiąkliwością oraz 
bardzo dobrą mrozoodporno-
ścią. Wykorzystywane są do 
produkcji kruszyw łamanych 
stosowanych w drogownictwie 
i budownictwie. Kamieniołom 
Lipowica znajduje się w woje-
wództwie podkarpackim kilka 
kilometrów na południe od Du-
kli. Złoże o powierzchni 3,7 
ha zostało udokumentowane 
w 1941 roku pod nazwą „Li-
powica”. Średnia grubość nad-
kładu wynosiła 1,6 m, średnia 
miąższość złoża 76,50 m, śred-
nia głębokość spągu 80 m. Eks-
ploatacja była prowadzona na 
wschodnim stoku Góry Kila-

nowskiej. W czasie okupacji 
niemieckiej utworzono w Du-
kli ośrodek pracy przymuso-
wej. Administracja niemiecka 
wykorzystywała Żydów do 
pracy w tutejszym kamienio-
łomie. Takie obozy pracy ist-
niały głównie w latach 1940-42 
i podporządkowane były nie-
mieckim firmom zajmujących 
się budową dróg. W 1970 roku 
na terenie złoża „Lipowica” 
powstało duże osuwisko. Po-
nieważ wydobycie stawało 
się coraz bardziej utrudnione 
oraz kosztowne, rozpoczęto 
poszukiwania nowego złoża.  
W 1975 roku udokumentowano 
nowe złoże piaskowców cer-
gowskich „Lipowica II” o po-
wierzchni 23,25 ha, znajdujące 
się na północnym i południo-
wym zboczu Góry Kilanow-
skiej. W 1979 roku zakończono 
eksploatację złoża Lipowica ze 
względów technicznych. W la-
tach 1979-1982 udostępniono 
do użytku i eksploatacji połu-
dniową część złoża „Lipowica 
II”. Eksploatację rozpoczęto 
w 1981 roku. Średnia grubość 

niczny maszyn. Warsztat ko-
palni jest doinwestowany, po-
siadamy wysokiej jakości przy-
rządy i maszyny, które wyko-
rzystujemy przy bieżących re-
montach i naprawach. W naj-
bliższym roku rozpoczęta zosta-
nie wymiana parku maszyno-
wego. W pierwszej kolejności 
zaplanowana jest wymiana ma-
szyn odpowiedzialnych za zała-
dunek kruszyw. W ramach roz-
woju Spółki zamierzamy posze-
rzyć swoją działalność w zakre-
sie pozyskania bloków skalnych 
i ich cięcia.

W 2016 roku planowany 
jest zakup trzech maszyn, na 
bazie których stworzona zosta-
nie pierwsza linia obróbki ka-
mienia na terenie nowej hali. 
Projekt rozwijany będzie dalej 
w kolejnych latach. 

Obecnie Spółka jest w trak-
cie przygotowania kolejnych 
wniosków o pozyskanie środ-
ków finansowych w ramach 
programów realizowanych w 
oparciu o unijne dotacje. Jeden 
z wniosków dotyczy projektu z 
grupy IT i mogę powiedzieć,  
że będzie innowacyjny na skalę Załadunek surowca w latach 70tych

Ręczne kruszenie skal piaskowca  
w latach 70tych

Wiesław Jakieła

Nowoczesny park maszynowy spółki

krajową. Jeżeli się wszystko 
dobrze powiedzie to będziemy 
pierwszym zakładem górni-
czym w Polsce, wykorzystują-
cym wsparcie informatyczne na 
takim poziomie przy produkcji 
kruszyw skalnych. 

Nasza spółka otwarta jest 
na inicjatywy społeczne w gmi-
nie Dukla, od wielu lat jako 
główny sponsor wspieramy 
klub piłkarski Przełęczy PPMD 
Dukla, wspieramy też sekcję te-
nisa stołowego i siatkówki. Kie-
ruje mną przeświadczenie, że 
najwyższą wartością jest mło-
dzież i należy ją wspierać w 
rozwoju, mając świadomość,  
że to oni nas zastąpią w przy-
szłości. Pomagamy też innym, 
licznym organizacjom społecz-
nym i instytucjom. Jesteśmy 
na terenie gminy największym 
pracodawcą. W związku z pro-
wadzoną działalnością, pła-
cimy liczne podatki dla gminy  
i skarbu państwa.

Red. Stanisław Kalita:  
Dziękuję za rozmowę i życzę 

dużo sukcesów. 
Fot. Beata Kalita
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Dziękuję i życzę
Koniec roku sprzyja podsumowaniom. Wiosną koło 

Domu Ludowego w Mszanie leżała sterta ściętego w po-
bliskim rowie drewna i nie było gdzie go schować. Ma 
Mszana jednak ludzi, którzy pomogą i wspólnymi siłami 
zbudowaliśmy solidną szopę na drewno. Potem poszły w 
ruch piły i siekiery i pocięte drewno trafiło pod dach. 

Z wojewódzkiego projektu „Odnowa i rozwój wsi” 
otrzymaliśmy dofinansowanie i wspólnie ze środkami 
Gminy Dukla Mszana wzbogaciła swoją wypoczynkową 
ofertę o piękną, dużą altanę, zewnętrznego grilla i dwa 
urządzenia do uprawiania fitness. Wszystko malowniczo 
posadowione pod jesionem, spod którego rozpościera się 
piękny widok na okolicę. Zapraszamy!

Kilka zdań wystarczyło, żeby 
to opisać. Pracy było znacznie wię-
cej. I była to ciężka praca. Rąba-
nie drewna, wykopywanie w po-
toku kamiennych płyt (dużych  
i bardzo ciężkich!), układanie z tych 
płyt „podłogi” w altanie, itp. Roz-
ładunek i ustawianie grilla, który 
waży tonę, a trzeba go było wwieźć 
na zbocze, dały nam niesamowite 
emocje i koncepcje logistyczne. 
Wspominaliśmy to ze śmiechem 
podczas imprezy na otwarcie al-
tany i grilla. Zabawa przy piosen-
kach zespołu „Tereściacy” (w któ-
rym śpiewają trzy dziewczyny  
z Mszany) była przednia.

Kultura na Karpackim Szlaku

Poezja z Dukielszczyzny  
na warszawskich salonach

nego” z nudów. Każdy wers ma uzasadnienie  
w nas i wyrasta z nas. Stąd też tym ważniejsze 
jest na tak szerokich spotkaniach opowiedzieć 
o stronach rodzinnych, by inni przynajmniej we 
fragmencie zobaczyli, skąd wyrastają te wiersze. 
Ku mojemu zdziwieniu wielu znało Duklę nie 
tylko z poezji Mirona Białoszewskiego. Wrota 
Karpat zapisują się coraz częściej w świadomo-
ści ludzi jako Monte Cassino Słowaków, jako 
szczególne miejsce martyrologii kilku europej-
skich nacji. Na całe szczęście w tej świadomości 
nie pozostaje tylko dukielska dolina śmierci, ale 
także przeszłość pałacowa, historia Mniszchów  
i ich „małego Wersalu”. 

Myślę, że to powinno być zachętą dla każ-
dego z nas, którzyśmy się na Dukielszczyźnie 
wychowali, aby nie tylko się rozwijać, lecz aby 
przy tym pokazywać Duklę i się nią po prostu 
chwalić, bo jest się czym chwalić. 

Czytelnikom życzę błogosławionego nadcho-
dzącego roku, by on nas ubogacał i abyśmy wzra-
stali w „łasce u Boga i ludzi”. Już co prawda na 
samym końcu, ale bardzo serdecznie pragnę po-
dziękować panu Zbigniewowi Trytko, który za-
wsze wspiera moje literackie działania, a który 
tym razem sfinansował niniejszy wyjazd. 

Konrad Sikora 

Projekt Kultura na Kar-
packim Szlaku, realizowany 
przez Towarzystwo Artystycz-
no-Edukacyjne „Aura-Art” z 
Sanoka dobiegł końca. W swej 
wędrówce Karpatami, dzia-
łania artystyczne: spektakle, 
spotkania, warsztaty, zatrzy-
mały się także w okolicach Du-
kli, w Zawadce Rymanowskiej 
i Głojscach.

Projekt realizowany w ra-
mach programu Kultura Do-
stępna, Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego to 
odpowiedź na zjawisko margi-
nalizacji i ograniczonego do-
stępu do kultury mieszkańców 
małych miejscowości. – To 
przede wszystkim problem nie-
wystarczających środków na 
kulturę – tłumaczy Joanna Sar-
necka, koordynatorka projektu. 
– Ale jest to też kwestia pew-
nej świadomości. Zaprosiliśmy 
do udziału przede wszystkim 
dzieci i młodzież, żeby zarazić 
ich chęcią poszukiwania czegoś 
innego, nowego. Chcielibyśmy, 
żeby patrzyli na kulturę jako 
na coś, co się tworzy, w czym 
można uczestniczyć aktywnie, 
jak na rzeczywistość, która sta-
wia pytania, a nie pomnikowy 
monolit. 

Istotne, dla twórców pro-
jektu, było też przybliżenie 
młodym ludziom i mieszkań-
com niewielkich miejscowo-
ści, ciekawych zjawisk kul-
tury współczesnej. Partne-
rem przedsięwzięcia był m.in. 
awangardowy teatr TR War-

szawa, który oprócz tworze-
nia spektakli chętnie angażuje 
się społecznie dbając o kontakt 
z różną publicznością, także tą 
mniej przygotowaną lub do-
świadczającą na co dzień barier 
z powodu niepełnosprawności. 
Anna Rochowska, pedagog te-
atru pracownik TR Warszawa, 
zaprezentowała uczestnikom 
spotkań w Zawadce i Głoj-
scach filmowy zapis spektaklu 
„Burza” w reżyserii Krzysztofa 
Warlikowskiego, w znakomitej 
obsadzie (m.in. Ferency, Celiń-
ska, Cielecka). Po projekcji od-
były się warsztaty. Ich celem 
było przyjrzenie się bohate-
rom dramatu, lepsze zrozumie-
nie idei przyświecającej reżyse-
rowi, który shakespeare’owską 
komedię opowiedział bardzo 
poważnie, lokując miejsce akcji 
we współczesności, opowiada-
jąc raczej o uniwersalnych rela-
cjach międzyludzkich niż zda-
rzeniach dotyczących władców 
Mediolanu. – Mam nadzieję, 
że ta próbka analizy spektaklu 
w formie burzy mózgów i pew-
nej zabawy zapadnie młodzieży 
w pamięć – mówi koordyna-
torka. – Krytyczne i analityczne 
myślenie, kojarzenie faktów, 
szukanie sensów to umiejętno-
ści potrzebne nie tylko w kon-
takcie ze sztuką, przydają się  
w codziennym życiu. 

W ramach projektu odbyły 
się warsztaty mistrzowskie dla 
dzieci z Niepublicznej Szkoły 
Muzycznej I Stopnia w Lesku, 
audycje muzyczne m.in. o mu-

zyce dawnej i instrumentach świata, spektakle teatralne Walnego 
Teatru. Partnerami projektu były także lokalne organizacje poza-
rządowe i instytucje w tym Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Wsi Karpackich „Karpatka” oraz Szkoła w Głojscach. 

Organizatorzy mają nadzieję niedługo znowu wyruszyć z kul-
turą na karpacki szlak.

Joanna Sarnecka

Bobry w Zboiskach
W Zboiskach w pobliżu lasu Franków płynie potok, w któ-

rym osiedliły się bobry europejskie. Pochodzą z reintrodukcji, 
bo wcześniej na naszym terenie ich nie było. 

Za siedlisko wybrały sobie miejsca porośnięte drzewami  
o miękkim drewnie. W odpowiednio wysokich brzegach kopią 
nory, do których prowadzi kilka wejść i budują z gałęzi i mułu 
nadwodne domki zwane żeremiami. Kopiec żeremia może mieć 
nawet 2 m wysokości, podstawa nawet 30 m2 powierzchni. Wej-
ścia do żeremi są pod wodą, ale komora mieszkalna znajduje się 
nad powierzchnią wody. Bobry zbudowały wiele tam w celu spię-
trzenia wody i ukrycia wyjść. Ma to ich uchronić przed napływem 
lodowatego powietrza zimą i przed drapieżnikami. Dorosły bóbr 
ma nawet 100 cm długości, a płaski ogon ok.35 cm. Waży około 
40 kg. Jego ciało pokryte jest gęstym futrem. Wewnętrzna war-
stwa sierści jest wełnista i mięciutka. Z zewnątrz chroni ją war-
stwa włosów ościstych. Ogon bobra nie ma włosów i pokryty 
jest łuskami. Służy mu jako podpora podczas ścinania drzew. Bo-
bry żyją w grupach rodzinnych. Są roślinożerne. Na lądzie poru-
szają się ślamazarnie, ale w wodzie świetnie pływają i nurkują 
dzięki błonom pławnym na palcach tylnych stóp. Ostrymi sieka-
czami skośnie na kształt zatemperowanego ołówka nadpiłowują 
pień drzewa, które wali się w stronę lustra wody. W pobliżu po-
toku wyrządziły wiele szkód w drzewostanie. Udało mi się zaob-
serwować bobra, ale nie zdążyłam go sfotografować. Stał na tyl-
nych stopach, z przednimi złożonymi jak do modlitwy. Jest zwie-
rzęciem chronionym. Na przedstawionych zdjęciach widać dzia-
łalność bobrów na naszym terenie.

Alina Szczurek

wiała się poezja. Miałem ten zaszczyt, 
że wystąpiłem jako pierwszy i zostałem 
bardzo ciepło przyjęty przez szacowne 
grono poetów. Początkowo miało być 
zaprezentowanych zaledwie kilka wier-
szy z najnowszego tomiku „Napisani na 
ścianach”, jednak poeci orzekli, że chcą 
nadal słuchać i z pół godziny zrobiła się 
godzina. Przed podzieleniem się opłat-
kiem złożyłem wszystkim obecnym ży-
czenia nie tylko od siebie, ale także od 
Dukielszczyzny. Poeci zaś nie tylko 
mnie ciepło przyjęli, ale jeszcze cie-
plej moją poezję. Niewątpliwie widać 
w niej ślady historii mojej małej Ojczy-
zny. Nie można bowiem wziąć się zni-
kąd: każdy jest skądś. I poezja jest też 
skądś. Trudno powiedzieć, że pisze się 
coś wyssanego z palca, albo „uduma-

Tak to się już jakoś dzieje, że spo-
tykając nowych ludzi czasami w ruch 
puszczamy dziwną machinę, tajemni-
czo rozpędzającą nasze życie. Tym ra-
zem nie mogło być inaczej: po spotka-
niu kilku osób i pokazaniu im swojej 
poezji uruchomiona została ta dziwna 
machina, owocująca raz po raz no-
wymi spotkaniami. Wreszcie pewnego 
wieczoru otrzymałem e-mail od pani 
Wandy Stańczak, prezesa Stowarzysze-
nia Autorów Polskich z drugiego od-
działu w Warszawie z zaproszeniem na 
świątecznie spotkanie na „DACHU” – 
spotkanie poetyckie w gronie polskich 
pisarzy rozsianych po różnych krajach 
Europy. 

Wśród śpiewu kolęd, w doborowym 
towarzystwie jak refren co chwilę poja-

Cięcie i rąbanie drewna

Korzystam z okazji i wszyst-
kim, którzy przychodzili, poma-
gali i byli zawsze chętni do prac 
na rzecz wszystkich mieszkań-
ców jeszcze raz dziękuję i skła-
dam życzenia wszelkiej pomyśl-
ności w Nowym 2016 Roku, 
dużo zdrowia, zadowolenia  
z własnej postawy, wielu powo-
dów do radości i dużo zmian na 
lepsze. Niech Wasze otoczenie 
zmienia się tak jak otoczenie na-
szego Domu Ludowego.

Wszystkiego najlepszego!!!
Ewa Karczmarska-Więckowska 

Sołtyska
Szopa na drewno

Fot. autorka
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Z ł o c i  J u b i l a c i  z  g m i n y  D u k l a

Jubilaci wraz z burmistrzem Andrzejem Bytnarem, przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Dziedzicem, sekretarzem gminy Haliną Cycak i zastępcami 
kierownika USC w Dukli Jolantą Albrycht i Marią Bernadzikowską

Wspólne zdjęcie. Od lewej, I rząd: Michał Szopa - dyrektor  
MOSiR w Dukli, Oskar Maciejewski, Szymon Maciejewski,  
Miłosz Sawczak, Michał Olbrycht, Piotr Krukar. II rząd: Andrzej 
Bytnar - burmistrz Dukli, Gracjan Wszołek. III rząd: Józef  
Gałuszka - trener, Szymon Sporek. IV rząd: Bogdan  
Maciejewski trener, Stanisław Paszek - prezes.

Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar wręcza medal panii Zofii Miśkowiec Pani Józefa Piela odbiera kwiaty i gratulacje od 
przewodniczącego RM w Dukli Andrzeja Dziedzica

Uroczystość rozpoczęła sekretarz Gminy Dukla 
Helena Cycak

Szymon Sporek odbiera nagrodę z rąk burmistrza Dukli

Tenisiści u burmistrza

Złoci Jubilaci  
  z gminy Dukla

Pięćdziesiąt wspólnie spędzonych lat, to rzecz bezcenna,  
a tyle właśnie przeżyli razem Złoci Jubilaci z gminy Dukla, któ-
rzy 14 grudnia 2015 roku świętowali ten jakże dostojny jubileusz. 

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale jubi-
latom wręczali burmistrz Dukli Andrzej Bytnar i przewodniczący 
Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic. Całą uroczystość pro-
wadziła sekretarz Gminy Dukla Halina Cycak.

Mistrzowie u burmistrza
15 grudnia br. burmistrz Dukli Andrzej Bytnar gościł  

w Urzędzie Miejskim w Dukli podwójnych mistrzów tenisa 
stołowego trenujących w UKS TKKF MOSiR Dukla, drużyny 
żaków i młodzików, którzy przybyli na spotkanie wraz z pre-
zesem klubu Stanisławem Paszkiem i trenerami: Bogdanem 
Maciejewskim i Jackiem Gałuszką. 

Świąteczne zdobienie 
pierniczków

10 grudnia 2015 r. w Transgraniczym Centrum Wymiany 
Kulturalnej w Dukli odbyły się warsztaty świątecznego zdobienia 
pierniczków. Spotkanie przebiegało w kameralnym gronie, peł-
nym aromatycznych zapachów, ciepła, radości i wytężonej pracy 
cukierniczej. 

Uczestnicy wyposażeni w pierniczki i przygotowany wcześniej 
lukier przystąpili do ich zdobienia. Nad wszystkim czuwała Pani 
Kamila Pawłócka – Górecka, która zdobienia pierników uczyła 
się od najlepszych cukierników z Muzeum Piernika w Toruniu. 
Podczas warsztatów zaprezentowała nam nowe wzory oraz spo-
soby wykorzystania materiału jakim jest lukier. Powstały misterne 
koronkowe wzory, motywy dzwoneczków, bałwanków, ptaszków. 
Trudno uwierzyć jakie cuda mogą powstać dzięki odrobinie cu-
kru i wody. Tradycyjnie dominował lukier w kolorze białym ale 
nie zabrakło barwionego: czerwonego, niebieskiego, różowego. 
Używano także kolorowych posypek i cukru imitującego szron. 
Pani Kamila przybliżyła krótko historię piernika, ciasta symboli-
zującego zdrowie i szczęście, a także dobrobyt. Samo słowo pier-
nik pochodzi od staropolskiego pierny oznaczającego pieprzny. W 
dawnych czasach przyprawy do wypieku ciasta były trudno do-
stępne, więc piernik stał się towarem luksusowym, na który nie 
każdy mógł sobie pozwolić. Wykonane podczas warsztatów pier-
niki z pewnością będą piękną ozdobą świątecznego stołu oraz cho-
inek, wypełniając domy aromatem witającym gości od drzwi.

Anna Lenkiewicz

Uroczystość „Złotych Go-
dów” rozpoczęto mszą świętą 
w kościele parafialnym pw. 
św. Marii Magdaleny w Dukli, 
którą odprawił proboszcz ks. 
Stanisław Siuzdak. Ceremo-
nia wręczenia Jubilatom me-
dali przez burmistrza Dukli An-
drzeja Bytnara i przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Dukli 
Andrzeja Dziedzica, w imie-
niu Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej, odbyła się w Za-
jeździe „Galicja”. Każda z 18 
par otrzymała życzenia i me-

dal, a także pamiątkową statu-
etkę od burmistrza Dukli. Po 
uroczystości medalowej cere-
monii wzniesiono toast za zdro-
wie, pomyślność i szczęście par 
małżeńskich, które przeżyły z 
sobą pięćdziesiąt i więcej lat. 
Jubilatom odśpiewano „Sto 
lat”. Zespół „Szarotka-Dukla-
nie” działający przy Ośrodku 
Kultury w Dukli swoim wystę-
pem uświetnił uroczystości ju-
bileuszowe. W tym roku wy-
stęp Zespołu „Szarotka – Du-
klanie” był szczególny, bowiem 

jedna z członkiń zespołu Leokadia Chudoba świętowała swoje 
Złote Gody. W uroczystości wzięły udział zastępcy kierownika 
USC w Dukli Jolanta Albrycht i Maria Bernadzikowska. Wspólny 
obiad zakończył uroczystości. 

Dostojni Jubilaci to: Helena i Jan Baranowie, Krystyna 
i Jakub Barsznicowie, Wanda i Kazimierz Bekowie, Maria  
i Leopold Białogłowiczowie, Leokadia i Zygmunt Chudobowie, 
Stanisława i Kazimierz Cyglerowie, Janina i Kazimierz 
Jakiełowie, Alicja i Tadeusz Kaczorowie, Janina i Mieczysław 
Kaniowie, Wiesława i Stanisław Konopowie, Władysława  
i Aleksander Krężałkowie, Danuta i Stefan Maroszowie, Zofia 
i Edward Miśkowiec, Józefa i Jan Pielowie, Wanda i Józef 
Podgórscy, Krystyna i Jan Szpotkowie, Stefania i Mieczysław 
Szwastowie, Teresa i Kazimierz Szyndakowie.

Jubilatom składam najserdeczniejsze gratulacje oraz pomyśl-
ności i szczęścia na dalszej drodze w życiu.

Krystyna Boczar-Różewicz

Przypomnę sukcesy mi-
strzów. W dniach 12-14 
czerwca 2015 roku w indywi-
dualnych Mistrzostwach Polski 
Żaków w Międzyzdrojach za-
wodnicy UKS TKKF MOSiR 
Dukla: Michał Olbrycht, Szy-
mon Sporek i Szymon Macie-
jewski zdobyli dwa medale Mi-
strzostw Polski: indywidualnie 
brązowy medal zdobył Michał 
Olbrycht, natomiast w grze po-
dwójnej Michał Olbrycht w pa-
rze z Szymonem Sporkiem wy-
walczyli srebro. Natomiast w 
dniach 28-29 listopada 2015  
w Krakowie odbył się Finał 
Ogólnopolski Drużynowego 
Turnieju Uczniowskich Klu-
bów Sportowych żaków i mło-
dzików w tenisie stołowym.  
W zawodach wzięły udział 
dwie drużyny UKS TKKF MO-
SiR Dukla zdobywając dwa 
złote medale. Drużyna żaków 
wystąpiła w składzie: Miłosz 
Sawczak, Szymon Maciejew-
ski, Oskar Maciejewski oraz 
drużyna młodzików w składzie: 
Michał Olbrycht, Szymon 
Sporek, Gracjan Wszołek  
i Piotr Krukar. 

Burmistrz gratulował mło-
dym mistrzom, którzy dzięki 

swoim sukcesom rozsławiają 
nasze miasto i gminę. Jako wy-
raz uznania podarował zawod-
nikom okładziny do paletek te-
nisa stołowego. Z pewnością 
taki prezent się przyda, bo za-
wodnicy trenują 4 razy w tygo-
dniu i takich kompletów okła-
dzin zużywają w ciągu sezonu 
przynajmniej dwa. Podzięko-
wania i taki sam prezent od 
burmistrza otrzymali trenerzy 
główni autorzy sukcesów mło-
dych zawodników. 

Bardzo się cieszę z otrzy-
manej nagrody, trenuję od 3 
lat, lubię trenować– powiedział 
Szymon Sporek z drużyny mło-
dzików. Na zawodach było bar-
dzo fajnie, cieszę się z otrzy-
manej nagrody – z uśmiechem 
powiedział Oskar Maciejew-
ski. Trenujemy solidnie, 4 razy 
w tygodniu po 2 godziny, bar-
dzo dobrze układa się współ-
praca z trenerami – dodał Pio-
trek Krukar kapitan drużyny.

Gratuluję zawodnikom, tre-
nerom i prezesowi klubu zna-
komitych osiągnięć, oby tak 
dalej.

Krystyna Boczar-Różewicz

Fot. Juliusz Stola

Fot. kbr
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58 rodzin obdarowanych 
„Szlachetna paczką”

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Świąteczne zdobienie 
pierników

Harcerze z Dukli  
z wolontariuszami

Maria Buriak - 1. miejsce w kat. Szkoła Podstawowa

Norbert Woźniak - 2. miejsce w kat. Szkoła Podstawowa

Uczestnicy warsztatów zdobienia pierników

Wolontariusze  
z Rejonu Dukla

58 rodzin z rejonu Dukla 
obdarowane 

Ponad 10 000 wolontariuszy w 615 re-
jonach w całej Polsce zapukało do drzwi 
niemal 20 771 potrzebujących rodzin. Po 
raz piąty Szlachetna Paczka odbyła się 
również w rejonie Dukla i okolicy, który 
pomagał rodzinom z całego powiatu kro-
śnieńskiego. Szlachetna Paczka dba o 
to, by wśród wybranych rodzin nie było 
tych, które „żyją z biedy”, odmawiają 
podjęcia pracy, nie chcą zmian, żyją od 
zasiłku do zasiłku, bo tak im wygodniej. 
Takie rodziny są na starcie wykluczane z 
akcji. W tym roku w rejonie Dukla i oko-
lice wszystkich rodzin włączonych do 
akcji było 58 z 84 odwiedzonych przez 
naszych wolontariuszy.

Niezmiernie miło nam poinformo-
wać, że udało się pomóc wszystkim ro-
dzinom, które zostały włączone do te-
gorocznej edycji Szlachetnej Paczki w 
rejonie Dukla i okolice. Na dwa tygo-
dnie przed świętami Bożego Narodze-
nia na wielu twarzach, dzięki ludziom 
dobrej woli i wielkiego serca, pojawił 
się uśmiech. W dniach 12 i 13 grudnia 
w całej Polsce trwał finał XV edycji ak-
cji „Szlachetna Paczka”. Finał Paczki to 
czas wielkich wzruszeń, niecodziennych 
spotkań, rozmów i emocji, a dla wielu - 
najważniejsze dwa dni w roku. Uśmiech 
i radość na twarzach zagościła dzięki 
darczyńcom, ale także dzięki pracy wo-
lontariuszy. Podczas tegorocznej edycji 
akcji w Dukli działało wraz z liderem 18 
wolontariuszy.

W Dukli świąteczne prezenty dla 
najbardziej potrzebujących można było 
składać już od piątku. Darczyńcy przy-

wozili skompletowane przez nich paczki 
do punktu odbioru, skąd zostały przewie-
zione przez wolontariuszy bezpośrednio 
do potrzebujących rodzin. Znaleźli się 
darczyńcy z lokalnej społeczności oraz 
z okolic: Krosna, Jasła, Leska, Sanoka, 
Zarzecza, Ustobnej, Odrzykonia, Mosz-
czańca, ale również z województwa ma-
łopolskiego, mazowieckiego oraz ślą-
skiego. Rodziny w potrzebie otrzymały 
przede wszystkim pomoc w postaci żyw-
ności, środków czystości, ciepłych bu-
tów i odzieży, ale i również droższych 
sprzętów takich jak: pralka, lodówka, 
łóżko, meble, kuchenka. Darczyńcy bar-
dzo się starali i przygotowali piękne pre-
zenty, które pomogą nie tylko material-
nie, ale również wzmocnią poczucie 
własnej wartości obdarowanych rodzin. 
Dzięki tej pomocy rodziny mogą uwie-
rzyć w siebie oraz otrzymają motywację i 
siłę do walki, aby zmieniać coś w swoim 
życiu. Jak powiedziała jedna wolonta-
riuszka: „Szlachetna Paczka to nie jest 
opieka społeczna. Aby zostać włączo-
nym do tego projektu nie wystarczy być 
biednym, trzeba chcieć z tą biedą wal-
czyć, trzeba mieć siłę i odwagę. Chcemy, 
aby Szlachetna Paczka była impulsem 
dla tych rodzin, kopem motywacyjnym. 
Właśnie dlatego rzeczy, które dostają te 
rodziny, powinny być ładne i nowe, aby 
im pokazać, że oni też na to zasługują, 
że bieda nie czyni z nich gorszych ludzi”.

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim 
osobom, które zaangażowały się w pro-
jekt Szlachetna Paczka, wolontariuszom, 
bez których projekt nie mógłby się od-

Konsekracja nowego ołtarza  
w dukielskim sanktuarium

28 listopada 2015 roku sanktuarium dukielskie przeżywało podniosłą 
uroczystość: konsekrację nowego ołtarza. Uroczystościom przewodniczył  
ks. arcybiskup Józef Michalik, który w asyście biskupa Stanisława Jamrozka 
i prowincjała o. Jarosława Kani OFM poświęcił ołtarz. Po słowach powitania 
ks. arcybiskup pokropił wodą święconą lud na pamiątkę chrztu świętego a także 
nowy ołtarz. Ks. biskup Stanisław Jamrozek wygłosił słowo Boże nawiązując do 
czytań mszalnych i obrzędów związanych z konsekracją ołtarza.

Najpierw wezwano wstawiennictwa 
Świętych i Błogosławionych Zakonu 
Franciszkańskiego, aby wstawiali się 
za wiernymi, następnie w ołtarzu umie-
szona została kapsuła czasu – dokument 
upamiętniający wydarzenie oraz relikwie 
Pierwszych Męczenników Franciszkań-
skich Berarda i Towarzyszy. Następnie 
ks. arcybiskup odmówił modlitwę kon-
sekracyjną i namaścił ołtarz. Ołtarz na-
maścili także bp. Stanisław, o. Jarosław  
i o. Micheasz. Po konsekracji ołtarza 
przygotowane kadzidło spłonęło na nowo 
poświęconym ołtarzu, który również zo-
stał okadzony. Ostatnimi elementami ob-
rzędu było nakrycie ołtarza obrusami, 
przyniesiono i zapalono świece, udeko-
rowano kwiatami ołtarz a następnie za-
palone zostały wszystkie światła. Po ob-
rzędach poświęcania na nowym ołtarzu 
została złożona pierwsza Ofiara Eucha-
rystyczna. 

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej 
im. św. Jana z Dukli złożyło dary: świecz-
niki do ołtarza głównego, obrusy na nowy 
ołtarz i do kaplicy św. Jana, kwiaty, które 
były dekoracją całego kościoła oraz złoty 
żonkil – symbol Onkologii. Swoją obec-
nością uświetniły uroczystość poczty 
sztandarowe: Onkologii, ZS nr 2 w Dukli 
i OSP z Dukli i okolic. W uroczystościach 
uczestniczyli także parafianie oraz miesz-
kańcy Dukli i okolic – obecność tak wielu 
wiernych to dla naszej wspólnoty wielka 
radość, bo przecież wszystko, co zostało 
przygotowane w kościele jest przede 
wszystkim na chwałę Bożą, ale pozosta-
nie wśród społeczności dukielskiej, która 
przekazywała ofiary na nowe prezbite-
rium-powiedział o. Micheasz.

Pod koniec mszy świętej, słowa po-
dziękowania skierował o. Jarosław Kania 
OFM, minister prowincjalny, który – w 
imieniu Kustosza Sanktuarium – przeka-
zał obraz św. Jana z Dukli do nowej ka-
plicy w Centrum Onkologii Ziemi Lubel-
skiej. Po końcowym błogosławieństwie 
ksiądz arcybiskup z o. kustoszem udali 
się do kaplicy Relikwii św. Jana z Dukli 
na krótką modlitwę. 

W prezbiterium oprócz nowego ołta-
rza, całkowicie wymieniona została po-
sadzka, odrestaurowano stalle, zakupiono 
nowe ambony, odnowiono tabernaku-
lum, wymieniono nagłośnienie i oświe-
tlenie, a także zainstalowano system mul-
timedialny, zarówno w prezbiterium oraz 
w nawie głównej i nawach bocznych. 
Wszystko to razem robi wrażenie i wy-
gląda przepięknie.

Stanisław Kalita

Fot. B. Kalita

Nowy ołtarz  
w sanktuarium św. Jana z Dukli

Konkurs szopek
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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

„Podziel się miłością”
Kiermasz Bożonarodzeniowy

Okres świąt Bożego Narodzenia to czas nie tylko rado-
ści ale również czas wzajemnego obdarowywania się. Najbar-
dziej tego czytelnym symbolem na całym świecie jest św. Mi-
kołaj. To właśnie biskup z Lycji - orędownik biednych i potrze-
bujących pomocy zapoczątkował zwyczaj wzmożonej przed-
świątecznej wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Idąc 
jego śladami 13 grudnia Ośrodek Kultury po raz trzeci wraz z 
wolontariuszami zorganizowali Kiermasz Bożonarodzeniowy  

Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza do wzięcia udziału w 

IX Gminnym Konkursie Kolęd  
i Pastorałek - Dukla 2016

REGULAMIN
1.Termin i miejsce: Konkurs odbędzie się 15 
stycznia 2016r. w sali widowiskowej Ośrodka 
Kultury w Dukli o godz. 9.00 
2. Celem konkursu jest podtrzymywanie i popu-
laryzacja bogatych tradycji narodowych oraz za-
chowanie od zapomnienia starych kolęd i pasto-
rałek. 
3. Każdy z uczestników zobowiązany jest do 
wykonania z dowolnym akompaniamentem jed-
nej kolędy lub pastorałki. 
4. Kryteria oceny: Komisja artystyczna powo-
łana przez organizatora oceniać będzie auten-
tyczność utworów, poziom wykonania, dobór 
repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny pre-
zentacji. W kategorii I i II komisja weźmie rów-
nież pod uwagę strój, przebranie świąteczne oraz 
ogólną oprawę utworu.
5. Kategorie: 
 a) soliści
KAT. I - do klasy “O” włącznie 
KAT. II - Kl. I, II, III, 
KAT. III - Kl. IV, V, VI 
KAT. IV – GIMNAZJUM 
KAT. V - Dorośli 

 b) zespoły (więcej niż 2 osoby)
KAT. II - Kl. I, II, III, 
KAT. III - Kl. IV, V, VI 
KAT. IV – GIMNAZJUM 
KAT. V - Dorośli 
Uwaga!!! 
Laureaci 1, 2 i 3 miejsca zostają nominowani 
do III MIĘDZYGMINNEGO KONKURSU 
KOLĘD I PASTORAŁEK, który odbędzie się 
22 stycznia 2016r. w sali widowiskowej Ośrodka 
Kultury – więcej na www.ok.dukla.pl
Kategoria zespół powstanie w odrębnych kate-
goriach wiekowych w przypadku gdy zgłoszeń 
będzie więcej niż 4, w poszczególnych grupach 
wiekowych. W innym przypadku będzie jedna 
kategoria zespół bez względu na wiek uczest-
ników. 
6. Wypełnione karty zgłoszenia należy prze-
słać na adres norbert@dukla.pl do dnia 11 
stycznia 2016 r. do godz.16.00 
7. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w 
regulaminie. 

Karta zgłoszenia 
IX GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK DUKLA 2016 

Nazwisko i imię ...........................................................................
Tytuł utworu .............................................................................. 
Kategoria  ................................................................................. 
Placówka delegująca .....................................................................
Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu  ...............................................

Biorąc udział w konkursie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 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 swoich danych.

Konkurs Szopek 
Bożonarodzeniowych 
rozstrzygnięty
7 grudnia 2015 roku komisja artystyczna w składzie: Barbara Mar-
chewka, Joanna Wrzecionko, Norbert Uliasz nagrodziła następu-
jące prace.

Nagrodzeni w poszczególnych kategoriach konkursowych:

Stroik świąteczny
Kategoria I - Szkoła Podstawowa 

1. miejsce - Nikola Podlaszczak, Maria Sporniak, Magdalena 
Fara, Martyna Szyszlak 
2. miejsce – Julia Belcik 
3. miejsce – Małgorzata Kwaśniowska 
Wyróżnienie: Oskar Gęborys, Kamila Niwińska, Wiktoria Cyp-
car, Emilia Kopcza, Oliwia Bobula, Marcin Kwaśniowski, Kata-
rzyna Olbrycht , dla pracy wykonanej przez dzieci ze Świetlicy  
w Jasionce

Kategoria II - Gimnazjum 
1. miejsce– Wiktor Rajchel
2.miejsce - Jowita Wrzecionko 
3. miejsce – Jolanta Lajdonowicz 
wyróżnienie – Krzysztof Kwaśniowski 

Kategoria III – Dorośli 
1. miejsce – ŚDS Cergowa, pracownia rękodzieła artystycznego 

 Szopka Bożonarodzeniowa: 
Kategoria I – Szkoła Podstawowa 

2. miejsce – Maria Buriak, Norbert Woźniak, Martyna Dołęgowska 
3. miejsce – Klaudia Stelmaszczyk
wyróżnienie – Daria Rajchel, Julia Tyburscy, Julia Markuszka, 

być, wszystkim darczyń-
com, którzy obdarowali ro-
dziny, Burmistrzowi Dukli za 
wsparcie i przychylność, OSP 
z Dukli i Równego oraz p. 
Waldemarowi Olszewskiemu  
z GOPR za dwa dni rozwoże-
nia paczek, MOSIR-owi który 
po raz kolejny udostępnił 
swój budynek na nasz maga-
zyn, firmie F.H.U ZIKO, która 
jak co roku, dokarmiała nas 
pysznymi obiadami podczas 
weekendu cudów, dyrekto-
rowi ZS nr 2 za udostępnienie 
nam miejsca na nasze szkole-
nia, bez których nie mogliby-
śmy rozpocząć naszych dzia-
łań, Próbnej Drużynie Har-
cerskiej za trzy dni pracy przy 
pakowaniu i dbaniu o porzą-
dek w magazynie, OSP z Lu-
batowej za przewiezienie pa-
czek do jednej z rodzin. 

Życzę wszystkim zaan-
gażowanym w projekt Szla-
chetna Paczka radosnych  
i spokojnych świąt Bożego 
Narodzenia oraz wszelkiej po-
myślności, nie tylko w nad-
chodzącym roku, ale rów-
nież w latach następnych. Za-
chęcam również do udziału  
w Szlachetnej Paczce w 2016 r.  
Do zobaczenia.

Justyna Zimny-Frużyńska  
Lider rejonu Dukla i okolice

58 rodzin z rejonu Dukla  
obdarowane
u dokończenie ze str. 15 

p.n. „Podziel się miłością”. 
Impreza miała odbyć się  
w plenerze, na dukielskim 
rynku, jednak matka natura 
pokrzyżowała nasze plany 
i postraszyła nas wiatrem z 
deszczem. Organizator posta-
nowił przenieść imprezę do 
Transgranicznego Centrum 
Wymiany Kulturalnej. Na kil-
kunastu stoiskach mogliśmy 
podziwiać piękno najróżniej-
szych ozdób świątecznych 
oraz poczuć przedsmak po-
traw, które będą gościć na na-
szych stołach podczas świąt.

Pani Anna Guzik przygoto-
wała stoisko z ozdobami świą-
tecznymi, gdzie królowały 
aniołki z masy porcelanowej, 
drzewa orzechowe, wianki 
i jemioła. Koło Gospodyń 
Wiejskich ze Zboisk czyli pa-
nie Agata Łacheta, Anna Woj-
tuń, Agnieszka i Jolanta Łaj-
danowicz, Renata Książkie-
wicz, Antonina Belcik, Alina 
Szczurek zaproponowały cho-
inki z wikliny, bombki (kar-
czochy i temari), choinki zro-
bione na szydełku i z maka-
ronu. Pani Iwona Dereniow-
ska z Zawadki Rymanowskiej 
przywiozła ze sobą bombki 
szydełkowe, frywolitkowe 
gwiazdki, serwety, aniołki, 
kołnierzyki. Rada Rodziców 
z Łęk Dukielskich sprzeda-
wała pierogi, ciasta, chleby, 
choinki, stroiki, wianki świą-
teczne, bombki. Pani Maria 
Kołacz przywiozła z Łęk Du-

kielskich swój certyfikowany 
specjał – bandurzak. Pani Do-
rota i Grzegorz Gniady z Lu-
batowej zawitali z rękodzie-
łem. Można było podziwiać  
i kupić szopki, stroiki w szkle, 
wieszaczki i obrazki. Dzieci z 
ZS nr 1 z opiekunkami: Marią 
Twardzik, Marią Fornal, Ka-
tarzyną Poradyło oraz gim-
nazjaliści z ZS nr 2 z opie-
kunką Marią Fornal przygoto-
wali: bombki, kartki, ozdoby 
choinkowe z filcu, szydeł-
kowe, z papieru oraz zakładki 
do książek. Natomiast Świe-
tlica Szkolna ZS nr 1 w Du-
kli z opiekunkami: Katarzyną 
Opałką i Lucyną Cycak, za-
proponowali na święta zakup 
bombek, stroików, aniołków 
i gwiazd betlejemskich. Koła 
Gospodyń Wiejskich z Tylawy 
i Barwinka połączyły siły z 
wolontariuszmi z Dukli, i cały 
dochód przeznaczyły na na-
szą akcję. Sabina Wiatr przy-
gotowała stroiki oraz ciasto, 
Tomasz i Aleksandra Szczu-
rek barszcz czerwony, pani 
Anna Delimata i Aneta Gębo-
rys z Kołem Gospodyń Wiej-
skich z Tylawy wsparły kier-
masz słodkościami w postaci 
ciast i ciasteczek. Jak już na-
sza tradycja nakazuje na kier-
maszu nie mogło zabraknąć 
najmłodszych dzieci z przed-
szkola dukielskiego wystą-
piły z kolędami i pastorał-
kami. Przedszkolaki zostały 
przygotowane przez panie: 

Dorotę Józefczyk, Małgorzatę Szczurek, Ali-
cję Jaworską, Annę Buczyńska-Pac, Ilonę Wa-
laszek. W trakcie trwania kiermaszu zostały 
wręczone nagrody przyznane w konkursie na 
najpiękniejszą szopkę i stroik świąteczny. Do 
akcji włączyło się kilka szkół z naszej gminy 
którym to serdecznie dziękujemy. Dziękujemy 
pani Bożenie Ganczarskiej za przygotowanie 
zakwasu do żurku, którym to wszyscy odwie-
dzający jarmark mogli się częstować. Dzięku-
jemy nauczycielom i uczniom ZSP w Równem 

za włączenie się w akcję i zbiórkę artykułów 
spożywczych i przyborów szkolnych. 

Ośrodek Kultury pragnie podziękować 
wszystkim zaangażowanym w akcję i oczywi-
ście zaprasza do współpracy w przyszłym roku. 

Kwota jaką zebraliśmy w tym roku to 
630 zł. Za zebrane pieniądze zostały zakupione 
artykuły spożywcze i z całą resztą produktów 
dostarczone dla najbardziej potrzebujących  
z naszej gminy.

Norbert Uliasz

Katarzyna Bogaczyk, Julia Korzeniowska, Martyna Belczyk, 
Martyna Trzebunia, Amelia Rąpała 

Kategoria II – Gimnazjum
1. miejsce – Karina Buczek 
2. miejsce – Ilona Salwa

Kategoria III – Dorośli 
1. miejsce – Jadwiga Bogacz 
2. miejsce– Tadeusz Zając 
Zwycięzcom i uczestnikom konkursu gratulujemy.

Piotr Jakieła
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Bobry w ZboiskachBarbórka w Zespole Szkół  
nr 1 w Dukli

Działalność bobrów w Zboiskach
Fot. Alina Szczurek

Uczniowie klasy II e z panem Jarosławem Grzonkowskim i wychowawczynią 
Józefą Winnicką - Sawczuk

Fot. Okazjonalne prace uczniów kl. II e

Uroczystości jubileuszowe otworzył burmistrz Dukli  
Andrzej Bytnar wraz z kierowniczką ŚDSu w Cergowej  
Bogumiłą Dymek-Urynowicz

Kadra pracownicza wraz z kierownikiem Ośrodka Bogumiłą Dymek-Urynowicz

Inscenizacja w wykonaniu uczestników ŚDSu w Cergowej
Zaproszeni goście

Jubileusz 10-lecia 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Cergowej

25 listopada 2015 r. odbyły się uroczyste obchody 10-lecia Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Cergowej. Ośrodek został utworzony na mocy 
Uchwały Nr XLII/247/05 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 października 
2005 r. Jest jednostką organizacyjną Gminy Dukla. Swoją działalność rozpo-
czął od 15 grudnia 2005 r., a oficjalne otwarcie nastąpiło 22 grudnia 2005 r.

Środowiskowy Dom Samo-
pomocy jest ośrodkiem wspar-
cia dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi, które w wyniku upo-
śledzenia niektórych funkcji or-
ganizmu lub zdolności adapta-

cyjnych wymagają pomocy do 
życia w środowisku rodzinnym 
i społecznym, w szczególno-
ści w celu zwiększenia zaradno-
ści i samodzielności życiowej,  
a także ich integracji społecznej. 

U r o c z y s t e 
obchody rozpo-
częły się Mszą 
św. w kościele 
pod wezwaniem 
św. Marii Mag-
daleny w Dukli. 
Mszę św. kon-
celebrowali ks. 
Marcin Piliszko 
i ks. Stanisław 
Siara. 

Dalsza część 
uroczystości od-
była się w lo-
kalnej restaura-
cji. Na początku 

spotkania kierownik ŚDS w 
Cergowej przywitała zebra-
nych gości oraz pracowników 
i uczestników Ośrodka. W uro-
czystościach udział wzięli: p. 
Maciej Szymański – Dyrektor 
PFRON w Rzeszowie, władze 
Gminy Dukla na czele z Bur-
mistrzem – p. Andrzejem Byt-
narem, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Dukli – Andrzej 
Dziedzic, przewodnicząca Ko-
misji Kultury, Oświaty, Zdro-
wia i Spraw Obywatelskich 
– Teresa Belcik, Agnieszka 
Zygarowicz- Dyrektor PCPR  
w Krośnie, Agnieszka Sakow-
ska – Rygiel – kierownik do 
spraw marketingu w Sanato-
rium „Górnik” w Iwoniczu 
Zdroju, Małgorzata Walasz-
czyk- Faryj – dyrektor Ośrodka 
Kultury w Dukli, Małgorzata 
Bielec - dyrektor MOPS w Du-
kli, Elżbieta Szwast – zastępca 
dyrektora MOPS w Dukli, Jo-
anna Szczurek- dyrektor Bi-

blioteki Publicznej w Dukli, 
Waldemar Półchłopek – dy-
rektor Muzeum Historycznego 
w Dukli, Jerzy Pęcak – dyrek-
tor Zespołu Szkół nr 1 w Du-
kli. Wśród gości nie zabrakło 
także osób, które w 2005 r. two-
rzyły ŚDS. Na Jubileusz przy-
był ówczesny burmistrz Du-
kli – p. Marek Górak, Mirosław 
Matyka, Fryderyk Krówka oraz 
Stanisław Lis. Wśród gości 
znaleźli się także przedstawi-
ciele środowiskowych domów 
samopomocy z województwa 
podkarpackiego, z którymi naj-
częściej współpracuje nasza 
Placówka. Obecni byli: Re-
nata Nowak- kierownik ŚDS w 
Woli Raniżowskiej, Bogumiła 
Gouda – Wasylewicz - kierow-
nik ŚDS w Lesku, Barbara Sto-
larz – kierownik ŚDS w Brzo-
zowie, Małgorzata Łysik – kie-
rownik ŚDS w Nowym Żmi-
grodzie, Joanna Leszczyń-
ska- Skubel – kierownik ŚD  
w Zagórzu, Ryszard Urban – 
kierownik ŚDS w Ustrzykach 
Dolnych, Grzegorz Serwoń-
ski – kierownik ŚDS w Wolicy.

Następnie wszyscy zebrani 
zapoznali się z pracą Placówki 
oglądając krótki film, ukazujący 
dzieje Ośrodka, jego uczest-
ników i pracowników od po-
wstania po dzień dzisiejszy.  
W dalszej części spotkania go-
ście mieli możliwość obejrze-
nia spektaklu w wykonaniu 
uczestników Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Cergo-
wej. Spektakl był oparty na mo-
tywach sztuki Tadeusza Kan-
tora pt. „Umarła klasa” i został 
przygotowany i dostosowany 
do możliwości naszych uczest-
ników przez etnologa i antro-
pologa kultury – p. Joannę Sar-
necką. W dalszej części uroczy-
stości głos zabierali zaproszeni 
goście, wspominali czas po-
wstawania Ośrodka oraz skła-
dali okolicznościowe życzenia. 
Nie zabrakło także tortu urodzi-
nowego, wzajemnych życzeń i 
podziękowań. Następnie wszy-
scy spożyli uroczysty obiad i jak 
przystało na dzień świąteczny 
bawili się przy akompaniamen-
cie zespołu muzycznego.

Bogumiła Dymek-Urynowicz
Kierownik ŚDS w Cergowej

Dukielska szkoła 
gościła górnika,
czyli Barbórka z Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Dukli

Na zaproszenie uczniów i wychowawcy klasy IIa do szkoły 
przyjechał pan Jarosław Grzonkowski. Od 27 lat jest górnikiem 
Kopalni Węgla Kamiennego „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej,  
a mieszka w Zabrzu. Bardzo ciekawie i interesująco zaprezento-
wał pracę górnika. Wyjaśnił również w jaki sposób przez miliony 
lat przebiegał proces tworzenia się węgla w ziemi. Opowiedział 
dzieciom legendy o „Skarbniku i biednym Karliku” oraz wyjaśnił, 
dlaczego święta Barbara jest patronką górników. Pan Jarosław 
jest bardzo zasłużonym górnikiem. W kopalni pracuje jako górnik 
strzałowy, czyli pracuje na ścianie z materiałami wybuchowymi. 
Przeżył tąpnięcie, czyli zawalenie się ściany węglo-
wej. Podkreślił jak wielkie znaczenie dla każdego gór-
nika ma powitanie „Szczęść Boże”, którym oczywi-
ście rozpoczął i zakończył spotkanie. Dzieci uważnie 
słuchały wszystkiego, a następnie zadawały mnóstwo 
pytań, na które pan Jarosław wyczerpująco odpowia-
dał. Na pamiątkę spotkania miły Gość przekazał dla 
szkoły piękny prezent w postaci dekoracyjnych kilof-
ków, przedwojennej lampy karbidowej oraz książki o 
śląskich kopalniach. Natomiast uczniowie klasy IIa 
otrzymali „Śląskie kopalnioki- bombony”. 

Bardzo się cieszymy, że górnicze święto „Bar-
bórka” pan Jarosław po części spędził u nas w szkole. 
Po części, ponieważ wprost ze spotkania pojechał 
świętować z „bracią górniczą”. Z całego serca dzię-
kujemy i życzymy Mu wszystkiego najlepszego i tylu 
wyjazdów co zjazdów do kopalni.

Józefa Winnicka-Sawczuk

Fot. Kamil Krowicki

Jubileusz 10-lecia Środowisko-
wego Domu Samopomocy  

w Cergowej
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Jeremi Sawczuk  
Mistrzem Europy

Przedszkolacy w Urzędzie Miejskim

Św. Mikołaj w Mszanie i Zawadce Rymanowskiej

Jeremi Sawczuk  
Mistrzem Europy

5 grudnia 2015 roku w Międzynarodowym Centrum Kongre-
sowym w Katowicach odbył się Puchar Europy Karate Kyokushin 
IKO. Jeremi Sawczuk, uczeń Michalickiego Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Miejscu Piastowym, mieszkaniec gminy Dukla, 
zdobył 1. miejsce i tytuł Pucharowego Mistrza Europy w kategorii 
Kumite Junior. Jeremi należy do Krośnieńskiego Klubu Karate Ky-
okushin, któremu przewodniczy shihan Roman Woźniak 5 Dan. Tre-
nerem, mentorem i „motywatorem” zawodnika jest sensei Radosław 
Gonet 2 Dan. Jeremiemu gratulujemy, to wielki sukces młodego za-
wodnika.

Krystyna Boczar-Różewicz 
fot. na wkładce

Udany rok dla 
Przełęczy

Rok 2015 należał do udanych dla Przełęczy PPMD Dukla. Se-
niorzy po rundzie jesiennej są liderem w klasie okręgowej z 37 
punktami. Juniorzy wygrali wszystkie mecze i też znajdują się na 
pierwszym miejscu. W czołówce są też trampkarze. Na ostatnim 
zebraniu Zarządu Klubu omówiono sytuację w klubie i podsumo-
wano rundę jesienną. Pozycja wyjściowa do rundy wiosennej jest 
bardzo dobra-powiedział Wiesław Jakieła – prezes klubu. Trener 
Sławomir Walczak zwrócił uwagę na wchodzenie do pierwszej 
drużyny młodych zawodników, co dobrze rokuje na przyszłość. 
Podziękował również Zarządowi za współpracę. Spotkanie na za-
kończenie rundy dla wszystkich piłkarzy i działaczy zorganizował 
Józef Głowa- zajazd Galicja.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się 24 stycznia 
2016 r. o godz. 11 (niedziela) w sali konferencyjnej Urzędu Miej-
skiego w Dukli.

Stanisław Kalita 
fot. na wkładce

Jeremi Sawczuk - 1. m. i tytuł Pucharowego Mistrza Europy w kat. Kumite - Junior Po
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U burmistrza Andrzeja Bytnara

Św. Mikołaj miał 
zasobną kieszeń

W oczekiwaniu  
na prezenty

Wspólne zdjęcie z Mikołajem

i wspólna zabawa

U skarbnik Gminy Dukla Jolanty Bik

Przedszkolacy z 
życzeniami i kolędą 
w Urzędzie Miejskim

Wczoraj grupa przedszkolaków – starszaków z Gmin-
nego Przedszkola w Dukli odwiedziła Urząd Miejski wraz 
z wychowawczyniami. Zaśpiewali kolędy, odwiedzili i zło-
żyli życzenia świąteczno-noworoczne: burmistrzowi Dukli 
Andrzejowi Bytnarowi, sekretarzowi Gminy Halinie Cycak, 
skarbnikowi Gminy Jolancie Bik i Danucie Szczurek – dy-
rektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Wszy-
scy, których odwiedzili za życzenia dziękowali i obdarowali 
dzieci sowicie łakociami.

kbr

Święty Mikołaj  
w Zawadce Rymanowskiej

6 grudnia br. dzieci w Zawadce Rymanowskiej odwiedził 
Święty Mikołaj. Przywiózł prezenty dla maluchów. Podczas 
odbierania paczek dzieci musiały wykazać się umiejętnością 
śpiewania lub recytowania wierszyków. Czasami rodzice byli 
proszeni przez Mikołaja, aby wspomagali swoje pociechy.

Przy akompaniamencie muzyki zabawę poprowadziły dwie 
Śnieżynki – pomocnice Mikołaja.

Bogdan Płóciennik 
Sołtys Zawadki Rymanowskiej

fot. na wkładce
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Dyplom Jeremiego Sawczuka

Fot. Marek Sawczuk
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

Turniej o Puchar  
św. Mikołaja.

5- go grudnia 2015 na Hali MOSiR Dukla odbył się VIII Ha-
lowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar św. Mikołaja. W turnieju wzięło 
udział 15 zespołów: Dukla – Fara – Parafia, Dukla – MOSiR, Wró-
blik Królewski – Parafia, Gniewczyna – Parafia, Krościenko Wy-
żne – Parafia, Maćkowice – Parafia, Bukowsko – Gminna Szkółka 
Piłkarska, Gwizdów – Parafia, Błażkowa – Parafia, Besko Prze-
łom, LUTOWISKA Otryt, BABICE – Parafialny Klub Sportowy, 
Grabówka Parafia, Dudyńce– Parafia, Nienaszów UKS Tempo. 
Turniej rozgrywany był w 4 grupach systemem każdy z każdym. 
Następnie zwycięscy swoich grup rozegrali półfinały oraz mecze 
finałowe. Drużyna Dukielskiego MOSiR-u znalazła się w grupie 
C, w której to ostatecznie zajęła 2 miejsce z dorobkiem 6 punktów. 

Zespół Dukielskiego MOSIR-u reprezentowali: Stanosz Kac-
per 2006, Szczepanik Filip 2006, Nowak Gabriel 2006, Szczepa-
nik Mateusz 2007, Majer Szymon 2007, Lenik Maciej 2007, Per-
nal Tytus 2007, Gac Jakub 2007. 

Na czwartym miejscu uplasowali się ministranci, trenujący 
w sekcji MOSiR jednak tego dnia reprezentowali zespół Dukla – 
Fara – Parafia. Po zakończonym turnieju na uczestników czekała 
miła niespodzianka w postaci św. Mikołaja, który rozdał wszyst-
kim upominki. Ponadto każda drużyna otrzymała piłkę, pamiąt-
kowy puchar oraz dyplom. 

Wysoki poziom rozgrywek oraz miła atmosfera sprawiła wiele 
radości obecnym tego dnia na hali MOSiR Dukla.

Anna Szczęsny 

III miejsce dla 
dukielskiego zespołu 

5 grudnia chłopcy z rocznika 2004 wzięli udział w „V Tur-
nieju Guardi Cup 2015”. Do turnieju zgłosiło się dziesięć dru-
żyn z Małopolski i Podkarpacia: AP GOAL Nowy Sącz, UKS 6 
Jasło, Polonia Przemyśl, AP Zieloni Jasło, Rzemieślnik Pilzno, 
Igloopol Dębica, Kazimierz Golemki, MUKS Dunajec Nowy 
Sącz, AP Niebiescy Jasło, MOSiR Dukla. Drużyna z Dukli zo-
stała przydzielona do grupy A, w której rywalizowała z gospo-
darzem rozgrywek AP Jasło oraz Polonią Przemyśl, UKS 6 Ja-
sło, AP GOAL Nowy. 

W pierwszym meczu MOSiR Dukla z AP Zieloni Jasło wygrał 
1 : 0 po bardzo wyrównanym meczu i bramce Grzegorza Budzi-
sza. Następny mecz z UKS 6 Jasło zremisowaliśmy 0 : 0. Kolejny 
z Polonią Przemyśl wygraliśmy 1 : 0 po bramce Konrada Wajsa. 
Ostatni w grupie zremisowaliśmy z AP GOAL Nowy Sącz 1 : 1 
choć byliśmy drużyną lepszą nie udało nam się utrzymać prowa-
dzenia do końca meczu. Brak wygranej w ostatnim meczu sprawił, 
że zajęliśmy drugie miejsce w grupie za AP Zieloni Jasło z dorob-
kiem 8 pkt. Pomimo, że w grupie byliśmy niepokonani i stracili-
śmy tylko jedną bramkę. W półfinale spotkaliśmy się z drużyną, 
która zajęła pierwsze miejsce w grupie B czyli Igloopolem Dę-
bica i niestety był to nasz najgorszy mecz w turnieju, nie potrafi-
liśmy przeciwstawić się świetnie zorganizowanej drużynie z Dę-
bicy. Mecz przegraliśmy aż 0 : 6 jak się później okazało ze zwy-
cięzcą turnieju. Naszej drużynie pozostała walka o trzecie miejsce 
z drużyną MUKS Dunajec Nowy Sącz. Graliśmy kolejny mecz 
w, którym za mało stworzyliśmy sobie sytuacji do strzelania gola. 
Mecz skończył się wynikiem 0 : 0 i do rozstrzygnięcia rywaliza-
cji potrzebne były rzuty karne. W karnych okazaliśmy się lepsi  
i wygraliśmy 2 : 1 głównie za sprawą naszego bramkarza Sewe-
ryna Nycza, który obronił dwa strzały kolegów z Nowego Sącza. 
W całym turnieju zajęliśmy trzecie miejsce przegrywając tylko je-
den mecz w półfinale. Indywidualną nagrodą wyróżniony został 
nasz bramkarz Seweryn Nycz za postawę w całym turnieju, otrzy-
mał pamiątkową statuetkę oraz znalazł się w drużynie gwiazd 
turnieju. 

Skład drużyny MOSiR Dukla: Seweryn Nycz, Stanisław Sto-
jak, Konrad Wajs, Paweł Gumienny, Bartłomiej Pasterczyk, 
Bartłomiej Korzec, Szymon Uliasz, Wiktor Wójcik, Grzegorz 
Budzisz, Daniel Gołąbek. 

Klasyfikacja Końcowa :
1. Igloopol Dębica
2. AP Zieloni Jasło
3. MOSiR Dukla
4. MUKS Dunajec Nowy Sącz
5. Rzemieślnik Pilzno
6. Polonia Przemyśl
7. AP Niebiescy Jasło
8. AP GOAL Nowy Sącz
9. Kamieniarz Golemki
10. UKS 6 Jasło

Daniel Ożga

II Kolejka Profbud 
Ligi – rocznika 2008

6 grudnia chłopcy z rocznika 2008 rozegrali drugą kolejkę 
w ramach Profbud Ligi. Tym razem osiągnęli mniejszą zdobycz 
punktową niż w pierwszej kolejce. W ten pierwszy weekend grud-
nia zdobyli jedynie trzy punkty, remisując ze Stalą Mielec 

1 : 1, Beniaminkiem Krosno Girls 2: 2 i Grunwaldem Bu-
dziwój 1 : 1, w pozostałych pojedynkach niestety musieli uznać 
wyższość kolegów z innych szkółek. Po dwóch kolejkach zajęli 
siódme miejsce w tabeli z dorobkiem 17 pkt. Na kolejne mecze 
czekamy z niecierpliwością. 

Naszą sekcje reprezentowali: Kacper Rysz, Miłosz Krowicki, 
Franciszek Szyndak, Patryk Pasterczyk, Olaf Drozd, Giorgio Ino-
centi, Jan Lenik, Oscar Jodłowski, Jakub Aszklar

Daniel OżgaIV Szachowy  
Turniej Mikołajkowy 
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Iwli gościli szachistów na 
IV Mikołajkowym Turnieju Szachowym – Dukla 2015.

Zawody rozgrywane były w dwóch grupach:
I grupa – klasy I-III, w której wystartowało 14 zawodników,
II grupa – klasy IV-VI i gimnazjum licząca 18 uczestników.

Szachowe rozgrywki 
w Cergowej

5 grudnia 2015 r. został rozegrany II Turniej Szachowy – Cer-
gowa 2015. Zawody odbyły się w Domu Ludowym w Cergowej. 
Wystartowało 21 zawodników z Teodorówki, Nadola, Jasionki, 
Wietrzna, Rogów, Cergowej i Iwli. Turniej rozgrywany był sys-
temem szwajcarskim na dystansie 9 rund tempem 30 min. na par-
tię dla zawodnika. Średni ranking turnieju 1394. Zawody sędzio-
wał Jerzy Gunia.

2. Frączek Tomasz Iwla,
3. Szczurek Patryk Jasionka,
4. Pitak Szymon Iwla,
5. Kluk Julia Iwla,
6. Rajchel Wiktor Dukla.
Wyniki klas IV-VI:
1. Szczurek Patryk Jasionka
2. Fornal Grzegorz Iwla,
3. Michalczyk Kacper Jasionka,
4. Szczurek Konrad Jasionka,
5. Skrzęta Mateusz Jasionka,
6. Możdżan Emilia Jasionka.
Wyniki gimnazjum:
1. Krówka Damian Iwla,
2. Frączek Tomasz Iwla,
3. Pitak Szymon Iwla,
4. Kluk Julia Iwla,
5. Rajchel Wiktor Dukla,
6. Bek Dawid Iwla.

Jerzy Gunia

Turniej klas młodszych roz-
grywany był systemem szwaj-
carskim tempem 30 min. na 
partię dla zawodnika na dystan-
sie 7 rund. Drugi turniej roz-
grywany był systemem szwaj-
carskim na dystansie 7 rund 15 
min. na partię dla zawodnika. 

Zawodnicy, którzy zajęli 
pierwsze trzy miejsca w swoich 
kategoriach, otrzymali puchary 
i nagrody rzeczowe. Nagrody 
wręczał dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Iwli Jerzy Gunia.

Sponsorami turnieju byli: 
Bank PKO BP Oddział 1 w Du-
kli, F.H.U. Ziko, MOSiR Dukla 
i UKS Rekord Iwla.
Wyniki klasyfikacji ogólnej tur-
nieju klas IV-VI i gimnazjum:
1. Krówka Damian Iwla,

Klasyfikacja ogólna turnieju:
1. Krówka Damian Iwla,
2. Szczurek Patryk Jasionka,
3. Frączek Tomasz Iwla,
4. Kucza Arkadiusz Rogi,
5. Kluk Julia Teodorówka,
6. Rędowicz Emanuela 
Cergowa.

Wyniki w kategorii klas I-III:
1. Kowalewski Paweł Jasionka,
2. Kandefer Mateusz Rogi,
3. Kowalewska Anna Jasionka,
4. Szczurek Martyna Jasionka,
5. Delimat Natalia Wietrzno.

Wyniki w kategorii klas IV-VI:
1. Szczurek Patryk Jasionka,
2. Kucza Arkadiusz Rogi,
3. Mysza Witold Teodorówka,
4. Kowalewski Kornel 
Jasionka,

Turniej rocznika 
2006 w Jaśle

8 listopada br. chłopcy z rocznika 2006 brali udział w turnieju 
o Puchar Prezesa Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pana 
Janusza Przetacznika. W turnieju wzięło udział aż 12 zespołów 
z Polski i Słowacji. Drużyny zostały podzielone na trzy grupy. Ze-
spół z Dukli znalazł się w grupie A z takimi drużynami jak AP Ja-
sło, Sokoliki Stary Sącz, MFK Stara Lubovna. Pierwszy mecz,  
z AP Jasło, Dukla przegrała aż 5:1. Bramkę dla naszego zespołu 
zdobył Mateusz Szczepanik. W drugim meczu spotkali się z dru-
żyną Sokoliki Stary Sącz, mecz był dość wyrównany, ale to zespół 
dukielski wyszedł na prowadzenie po bramce Michała Pasterkiwi-
cza, po chwili wynik podwyższył Filip Szczepanik 2 : 0 jednak nie 
daliśmy rady utrzymać tego wyniku do końca meczu, a co najgor-
sze, że wyrównującą bramkę straciliśmy 6 sekund przed zakończe-
niem spotkania i mecz skończył się wynikiem 2 : 2. W ostatnim 
meczu w grupie graliśmy z drużyną MFK Stara Lubovna i niestety 
przegraliśmy 5 : 0. W grupie zajęliśmy czwarte miejsce z dorob-
kiem jednego punktu, co sprawiło, że o miejsce w całym turnieju 
graliśmy najpierw z zespołem KS Koszyce Wielkie, który wygrali-
śmy 1 : 0. W ostatnim meczu turnieju graliśmy z drużyną Ekoballu 
Sanok, z którą przegraliśmy 0 : 3 co sprawiło, że w całym turnieju 
zajęliśmy jedenaste miejsce. Turniej pokazał nad czym oraz ile mu-
simy pracować by poprawić naszą grę w kolejnych turniejach. 

Daniel Ożga

5. Skrzęta Mateusz Jasionka,
6. Fornal Grzegorz Iwla.

Wyniki w kategorii gimnazjum:
1. Krówka Damian Iwla,
2. Frączek Tomasz Iwla,
3. Kluk Julia Teodorówka,
4. Rędowicz Emanuela 
Cergowa,
5. Rajchel Wiktor Nadole.

Normę na kategorię sza-
chową uzyskali Szczurek Mar-
tyna (IV) i Szczurek Patryk 
(V). Trzech najlepszych za-
wodników, w każdej kategorii, 
otrzymało puchary, dyplomy 
i nagrody. Wszyscy uczestnicy 
odebrali drobne upominki. Na-
grody wręczał prezes Stowa-
rzyszenia Miłośników Cergo-
wej Adam Faustus.

Jerzy Gunia 
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WYNIKI XVI MIĘDZYNARODOWEGO 
RODZINNEGO TURNIEJU NIEPODLEGŁOŚCI W 

PIŁCE SIATKOWEJ PRO- FAMILIA CUP 2015

Towarzystwo Sportowe Pro- Familia z Wojaszówki było organiza-
torem szesnastego Międzynarodowego Rodzinnego Turnieju Nie-
podległości w Piłce Siatkowej. 
Zawody odbyły się w obiektach sportowych szkoły podstawo-
wej w Ustrobnej, oraz w szkole podstawowej w Niepli w dniu 
29.11.2015 na terenie powiatu krośnieńskiego i jasielskiego.
W zawodach uczestniczyło 15 drużyn podzielonych na dwie kate-
gorie – kategoria zawodowa w której udział wzięli zawodnicy wy-
stępujący na co dzień w ligach i kategoria amatorska dla zawodni-
ków nie grających w ligach.
Otwarcia turnieju dokonał: Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir 
Stefański.
W otwarciu uczestniczyli: Przedstawiel Gminy Jasło – Marek Zaj-
chowski, dyr. Szkoły podstawowej w Ustrobnej – Zuzanna Paluch.
Zespoły zostały podzielone na cztery grupy, dwie zawodowe, dwie 
amatorskie, w każdej z grup w kapitanowie drużyn uczestniczą-
cych w turnieju dokonali losowania poszczególnych grup.
Po rozegraniu meczów w grupach drużyny z eliminacji spotkały 
się w półfinałach.

Wyniki meczów półfinałowych – grupa zawodowa Ustrobna
LZS Przybówka – WP Transfer Stalowa Wola 2 - 0 (15- 13,15-10)
Foto – Hurt Rzeszów – OPTeam Strzyżów 2 - 0 (15 - 8, 15 - 5)

Mecz o trzecie miejsce:
WP Transfer Stalowa Wola – OPTeam Strzyżów 2 - 1 (11- 15, 15- 
12, 15 - 9)

Finał: 
 Foto Hurt Rzeszów – LZS Przybówka 2-0 (15 – 12, 15-13)

Półfinały grupy amatorskie:
 Użgorod/ Ukraina – Zaborovia Zaborów 0-2 (11-15, 13-15)
 Vollej Wiśniowa – PCK Poznań 2-0 (15-6, 15-4)

Mecz o trzecie miejsce:
Użgorod – PCK Poznań 2-0 (15-8, 15-9)

Finał: 
Zaborovia Zaborów – Vollej Wiśniowa 2-1 (25-22, 19-25, 25-18)

Turniej został dofinansowany przez Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki w Warsza-
wie, Urząd Marszałkowski woj. podkar-
packiego w Rzeszowie
Honorowy Patronat nad turniejem ob-
jęli: Poseł Parlamentu Europejskiego 
– Elżbieta Łukacjewska, Senator R.P 
– Alicja Zając, Marszałek woj. podkar-
packiego Władysław Ortyl, Starosta po-
wiatu krośnieńskiego – Jan Juszczak, 
Wójt Gminy Jasło – Stanisław Pankie-
wicz, Wójt Gminy Wojaszówka – Sła-
womir Stefański
Najlepszy zawodnik turnieju w kategorii 
zawodowej - Marcin Środa z Foto Hurt 
Rzeszów.
W uroczystej ceremonii wręczania na-
gród wzięli udział: Członek Zarządu 

powiatu krośnieńskiego – Iwona Stefanik, przedstawiciel Gminy 
Jasło – Marek Zajchowski, Wójt Gminy Wojaszówka – Sławo-
mir Stefański, dyr. Szkoły podstawowej w Ustrobnej – Zuzanna 
Paluch.
Sponsor strategiczny: ORLEN Południe S.A. 
Sponsor główny; RBDiM – Krosno
Sponsorzy: ZPRE – Jedlicze, EBA Krosno, Inwentech Group Kro-
sno, PRiD Krosno, Wenta Frysztak, Invest Profil Bajdy, Spar Pol-
ska S.A.Luks Granit – Ustrobna, AGET BHP Krosno, Max Stone 
Bratkówka, Firma Budowlana Drogoń Frysztak, Jasam – Zimna 
Woda, Hotel Perła Jasło, Delikatesy Groszek – Bratkówka, Macek 
– Przybówka, Roksana Strzyżów, Towarzystwo Przyjaciół Szpi-
tala przy woj. Szpitalu Podkarpackim, Piekarnia Żaneta – Krasow-
scy Bajdy, Frutex – hurtownia owoców Krosno, Olimp Krosno.

W tegorocznym turnieju nowością a zarazem atrakcją dla najwier-
niejszych kibiców było losowanie nagród które przygotowali or-
ganizatorzy zawodów od sponsorów.
Nagrody otrzymało 34 rodziny ufundowały przez: Krośnieńskie 
Huty Szkła Krosno S.A., Nowy Styl Group, Milomax Krosno, 
Huta Szkła w Jaśle, Gran Pik Brzozów, SPAR Polska S.A..
Sędziami zawodów byli: Mariusz Gadzina, Mateusz Górnicki,  
Janusz Eustachiewicz, Andrzej Zajchowski. 
Patronat medialny nad imprezą sprawowały: Telewizja Rzeszów, 
Radio Rzeszów, Tygodnik Nowe Podkarpacie,Super Nowości, 
Obiektyw Jasielski, Nasz Rymanów, Dukielski miesięcznik samo-
rządowy, Powiatowa Gazeta Brzozowska, Kurier Gminy Woja-
szówka, Wieści Skołyszyńskie.

Jerzy Kaleta
 Prezes T.S. Pro-Familia

Stawiamy na rodzinę
W dniach 27-28 listopada 2015 roku w Domu Ludowym  

w Cergowej odbywały się spotkania mieszkańców Cergowej 
i Zboisk z gminy Dukla, i mieszkańców z gminy Chorkówka,  
i Osiek Jasielski. Wszystko odbywało się w ramach realizowanego 
przez Stowarzyszenie Miłośników Cergowej projektu „Stawiamy 
na rodzinę”. Realizacja zadania została dofinansowana z budżetu 
Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Rzeszowie. 

Spotkanie miało charak-
ter rodzinny, przybyli rodzice 
z dziećmi, dziadkowie z wnu-
kami. Wszyscy bawili się zna-
komicie, były różne rozrywki, 
nawet można było potańczyć. 
Wszyscy bardzo zadowoleni. 
Współpraca ze Stowarzysze-
niem Miłośników Cergowej 
rozpoczęła się w ubiegłym roku, 
byłyśmy zaproszone i uczestni-
czyłyśmy w pikniku rodzinnym, 
dzisiaj uczestniczymy w spo-
tkaniu integracyjnym. Nasze 
koło skupia 37 kobiet. Na dzi-
siejsze spotkanie przygotowały-
śmy ciasta, w ramach współpracy – powiedziała Irena Grado-
wic – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Sulistrowej. 

Sprawcą całego tego wyda-
rzenia jest pan Adam Faustus 
– prezes Stowarzyszenia Miło-
śników Cergowej, sołtys Cer-
gowej i radny Rady Miejskiej w 
Dukli. To już ósma impreza zor-
ganizowana przez nasze Stowa-
rzyszenie w ciągu 2 lat. Dzięki 
realizowanym projektom udało 
się zakupić bilard, stół do piłka-
rzyków i piłkarzyki, stół do te-
nisa stołowego, a także wypo-
sażenie kuchni. W wczorajszym 
i dzisiejszym spotkaniu zaan-
gażowanych jest około 10 osób 
łącznie z kucharką przygoto-
wująca posiłki dla uczestników. 
Z obecnie realizowanego projektu zakupiono stół do piłkarzyków, 
piłkarzyki, nagrody konkursowe i wyposażenie kuchni o wartości  
2 tys. zł, wartość całego projektu to 12 500 zł. Najważniejsze jest 
to, że młodzież przychodzi do Domu Ludowego i korzysta z tych 
urządzeń, to cieszy – powiedział Adam Faustus. 

Pani Katarzyna Rachwalska – wiceprezes Stowarzyszenia 
Miłośników Cergowej powiedziała: To wszystko to zasługa pana 
prezesa Faustusa i pani Danusi, która rozlicza projekty i śledzi 
ogłaszane konkursy. Ja pomagam przy organizacji imprez, a po-
przedni rok obfitował w różne imprezy i spotkania integracyjne. 
Po okresie wieloletniej stagnacji w Cergowej wszyscy chcą uczest-
niczyć w takich spotkaniach, wyprostowane zostały wszystkie nie-
domówienia i spięcia na wsi, Cergowa ruszyła do przodu. Zaku-
piono wyposażenie do gier, młodzież korzysta z tych urządzeń,  
co jest budujące. .

Pani Danuta Kosiba, dobry duch Stowarzyszenia powie-
działa: jestem członkiem Stowarzyszenia Miłośników Cergowej, 

mam czas bo jestem na emery-
turze. Sprawdzam w internecie 
ogłaszane konkursy, potem dys-
kutujemy co u nas byłoby po-
trzebne i pracujemy nad wnio-
skami. W ubiegłym roku pozy-
skaliśmy ponad 30 tys. zł, w tym 
także ponad 30 tys. zł. Dzięki 
temu mogliśmy zakupić oprócz 
urządzeń sportowych, grill, 
komputer, nagłośnienie Sali. 
To wszystko służy wszystkim 
mieszkańcom wsi i to jest naj-
ważniejsze.

W dniach 27-28 listopada 
przeprowadzonych zostało kilka 
konkursów sportowych. Komisja konkursowa w składzie: Wik-
tor Kolanko, Paweł Szczurek i Mariusz Majda oceniali zawod-
ników. Mieli trudne zadanie, bo chętnych było wielu i rywalizo-
wano ostro. Komisja przyznała nagrody najlepszym zawodnikom 
w konkursach w poszczególnych gminach::

Gra w piłkarzyki
Gmina Dukla:
Maksymilian Belcik – 1. miejsce, Sebastian Stanosz – 2. miejsce, 
Hubert Woźniak – 3. miejsce.
Gmina Chorkówka:
Bartosz Majka – 1. miejsce, Rafał Torba – 2. miejsce, Dominik 
Czaja – 3. miejsce.
Gmina Osiek Jasielski:
Norbert Zięba i Patryk Zięba – 1. miejsce, Nicole Brylińska  
i Wioletta Brylińska – 2. miejsce, Emilia Bilska – 3. miejsce.

Gra w tenisa
Gmina Dukla:
Krystian Szyszlak – 1. miejsce, Hubert Bek – 2. miejsce, Łukasz 
Sereda – 3. miejsce.
Gmina Chorkówka:
Dominik Czaja – 1. miejsce, Bartosz Majka – 2. miejsce, Marcin 
Gondek – 3. miejsce.
Gmina Osiek Jasielski:
Patryk Zięba – 1. miejsce, Bogusława Zieba – 2. miejsce,  
Zuzanna Kmieć – 3. miejsce.

Gra w bilarda
Gmina Dukla:
Hubert Bek – 1. miejsce, Krystian Szyszlak – 2. miejsce, Łukasz 
Sereda – 3. miejsce.
Gmina Chorkówka:
Marcin Gondek – 1. miejsce, Dominik Czaja – 2. miejsce,  
Sebastian Gondek – 3. miejsce.
Gmina Osiek Jasielski:
Zenon Bragiel – 1. miejsce, Wioletta Brylińska – 2. miejsce,  
Patryk Zięba – 3. Miejsce.

Udało mi się porozmawiać z jednym z zawodników uczest-
niczącym w konkursach. Mieszkam w Cergowej, startowałem 
w trzech konkurencjach. Jestem bardzo zadowolony z otrzymanej 
nagrody: rakietky i piłek pingpongowych, a także torby Reebok – 
powiedział Sebastian Stanosz zdobywca 2 nagrody w konkuren-
cji piłkarzyki.

W Cergowej bardzo wiele się dzieje. Mieszkańcy zrozumieli, 
ze siedzeniem w domu nic nie zdziałają, ale potrzebny była im za-
chęta i tak się stało.

Krystyna Boczar-Różewicz

Irena Gradowic

Adam Faustus

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

Cennik reklamy obowiązuje również w odniesieniu do strony internetowej.

Dukla.pl zamieszcza różne formy reklam. Aktualny cennik:

Moduł
Format reklamy

Reklama czarno-biała 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama czarno-biała 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

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

OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r, 
poz.782), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze-
śnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., 
poz.1490) o g ł a s z a

III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komu-
nalnego Gminy Dukla:

- działka nr 6/288 o powierzchni 0,9151 ha, położona w 
Dukli objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00063306/7, zgod-
nie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego działka położona jest w terenie oznaczonym symbo-
lem „P1”- tereny przemysłowe. Działka położona jest na 
obrzeżu Dukli, w sąsiedztwie otwartych terenów rolnych. 
Wydzielona do działki droga dojazdowa nie jest urządzona. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń. 

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz.U. z 2015 r., poz. 782) upłynął dnia 14 lipca 2015 r. 

I Przetarg zorganizowany w dniu 3 września 2015 r. na 
w/w nieruchomość zakończył się wynikiem negatywnym. 
II przetarg zorganizowany w dniu 5 listopada 2015 r. na 
w/w nieruchomość zakończył się wynikiem negatywnym.

 Cena wywoławcza wynosi 100 000,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 10 000,00zł.

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

Przetarg odbędzie się dnia 4 lutego 2016 r. o godz. 9
00

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

Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 29 stycznia 2016 r. 
-włącznie w kasie Urzędu Miejskiego w Dukli w godz. od 730 do 1400 
lub na konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 0/Dukla 58 
8642 1096 2010 9600 1833 0002. Za dzień wniesienia wadium uwa-
ża się datę wpływu środków na konto Gminy Dukla.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie nieru-
chomości.

Wpłacone wadium zostanie: 
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wa-
dium wygra przetarg 
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu 
w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji prze-
targowej:
- oryginał dowodu wpłaty wadium
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru właściwy 
dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób 
reprezentujących dany podmiot.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zosta-
nie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o 
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity 
Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź.zm.), do zawarcia umowy 
notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć 

KOMUNIKAT
BURMISTRZA DUKLI

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U .z 2015 r., poz. 1774) in-
formuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony 
został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz obejmuje części działek nr 6/35 i 11/1 poło-
żonych w Dukli.

Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie 
do dnia 21 stycznia 2016 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego 
w Dukli.

Burmistrz
Andrzej Bytnar

Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 
r, poz.782), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., 
poz.1490) o g ł a s z a

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

- nieruchomość położona w Lipowicy obejmująca działki nr: 
426, 427 i 431 o łącznej powierzchni 1,68 ha, objęta 
Księgą Wieczystą nr KS1K/00064047/0, zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego nierucho-
mość położona jest w terenie oznaczonym symbolem „PG”- 
teren eksploatacji górniczej, udokumentowane złoża surow-
ców mineralnych. Do nieruchomości brak jest geodezyjnie 
wydzielonej drogi dojazdowej. Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń. 

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz.U. z 2015 r., poz. 782) upłynął dnia 7 grudnia 2015 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 110 000,00 zł ( wartość netto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 11 000,00 zł.
Do kwoty ustalonej w przetargu doliczony zostanie obowiązu-
jący podatek VAT od towarów i usług.
Przetarg odbędzie się dnia 4 lutego 2016 r. o godz. 9

00
 w pok. 

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

Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 29 stycznia 2016 
r.-włącznie w kasie Urzędu Miejskiego w Dukli w godz. od 730 do 
1400 lub na konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 0/Dukla 
58 8642 1096 2010 9600 1833 0002. Za dzień wniesienia wadium 
uważa się datę wpływu środków na konto Gminy Dukla.

„Czas leśnych kurierów” 
premiera filmu

Telewizja Obiektyw i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych  
w Krośnie zapraszają na premierę filmu „Czas leśnych kurierów”, która od-
będzie się w czwartek 7 stycznia 2016 roku o godzinie 19.00 w sali Artkina 
w Krośnie. Wstęp wolny. 

Film opowiada o losach kurierów beskidzkich, którzy w czasie II wojny 
światowej przekradając się z Polski na Węgry, przenosili meldunki, doku-
menty i broń, a także przeprowadzali emisariuszy, utrzymując w ten sposób 
kontakt okupowanego kraju z rządem na uchodźctwie. Producentem fabula-
ryzowanego dokumentu jest Agencja „Obiektyw” z Krosna.

W filmie „zagrały” plenery sanockiego skansenu, okolice Jasiela i Bal-
nicy, część zdjęć realizowana będzie w Jaśle i w Rymanowie. Wystąpili  
w nim zarówno profesjonalni aktorzy, jak i statyści, których agencja wy-
brała spośród mieszkańców województwa podkarpackiego. Kolorytu akcji 
dodaje udział grupy rekonstrukcji historycznej z Sanoka. 

W filmie przedstawiono sylwetki kurierów, m.in. Jana Łożańskiego, 
oraz osób, które kurierom w przerzutach pomagały. 

„Czas leśnych kurierów” powstał w ramach cyklu filmów produkowa-
nych przez Agencję „Obiektyw” pod nazwą „Historyczny pejzaż Podkarpa-
cia”. Produkcje mają pokazywać ważne dla regionu, ale mało znane wyda-
rzenia historyczne.

Film powstał we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwo-
wych w Krośnie. Na ekranie zobaczymy również leśników. 

zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cy-
towanej wyżej ustawy.
Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umo-
wy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wpła-
conego wadium.
Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uza-
sadnionych przyczyn.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi na-
bywca.
Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można uzy-
skać w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod nr telefo-
nu (13) 432 91 13.

Edward Marszałek 
 rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie nieru-
chomości.
Wpłacone wadium zostanie: 
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wa-
dium wygra przetarg 
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu 
w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

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

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zosta-
nie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity 
Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź.zm.), do zawarcia umowy 
notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć 
zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cy-
towanej wyżej ustawy.
Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umo-
wy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wpła-
conego wadium.
Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uza-
sadnionych przyczyn.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi na-
bywca.
Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można uzy-
skać w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod nr telefo-
nu (13) 432 91 13.
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W pasiece
W kąciku łowieckim drukujemy humor, satyrę, przysłowia, prawdziwe zdarzenia 
w polu, domu i lesie 

Wspomnienia - któż ich nie ma?
To dzięki nim toczymy nieustanny,
sentymentalny dialog z przeszłością,
powracamy po ich śladach, jakby odciśniętych
stopami na mokrym piasku do dawnych
spraw, zdarzeń, ludzi…

Fragment „Gdy las to las” Augustyny Nawracaj
Jest to fragment dla kolegi z ławy szkolnej, tj. 

dla mnie: minęły różne czasy, które przeżyliśmy”...
 Przyjaciołom z długiej drogi zawodowej.

Łowiectwo i ekologia - Leśnictwo i Drwale

u s t a n n y 
dialog z 
przeszło-
ścią. Pa-
mięć nie 
p o z w o l i 
na wyma-
zanie wi-
d o k ó w , 
o d c z u ć . 
O wspo-
mnieniach 
mówi frag-

ment wiersza poetki z Miej-
sca Piastowego „ Czas zamknął 
na klucz echo tamtych kroków 
i witając nowy pyta o pamięć 
tamtych stąpań pierwszych, 
ważnych jak świt , wartych bla-
sku słońca.”

W maju 1946 roku odbyło 
się pierwsze po wojnie „Święto 
Lasu”. W tym czasie tereny le-
śne były rozminowywane. Już 
wtedy zorganizowano pierw-
szą wycieczkę, spotkanie z la-
sem podczas, której tylko wy-
znaczonymi ścieżkami mogli-

śmy obserwować okaleczony 
las i płaczące drzewa nafasze-
rowane odłamkami jak świą-
teczna babka rodzynkami. 
Dzień był słoneczny i w czasie 
przygotowań do tej wycieczki 
dyrektor szkoły p. Józef Szajna 
przygotował piękny wiersz i 
wspaniałą melodię do piosenki 
o lesie. Przypomnę kilka jej 
pięknych słów „Lasy to potęga 
dla całego kraju, lasy decydują 
o zbóż urodzaju, kochajmy, 
szanujmy polskie piękne lasy , 
tym się przyczynimy do potęgi 
Polski”.

Nasze polskie lasy były 
schronieniem dla ludności pod-
czas wojny. Były miejscem or-
ganizowania partyzantki do 
walki z okupantem. Jak przypo-
mnimy sobie słowa piosenki o 
lesie to zrozumiemy czym jest 
las i dlaczego warto go chronić. 

Leśnicy znają się najlepiej 
na przyroście drzew oraz na ko-
nieczności ich usuwania z drze-
wostanu, po osiągnięciu swo-
jego wieku. Trwa wycinka pla-
nowana, ale pamiętajmy, że na 
wycinkę czekamy wiele lat,  
a na miejsce ściętych drzew za-
sadzamy wielokroć więcej sa-
dzonek. 

Kończąc o lesie, do któ-
rego tematu będziemy wielo-
krotnie wracać przytoczę słowa 
piosenki napisanej przez p. 
dyr. Szajnę: „Koło naszej Du-
kli jest przepiękny las, kuku-
łeczka kuka woła wzywa nas. 
Kukułeczka kuka na nas już od 
rana, o pójdziesz do lasu mło-
dzieży kochana”. O lesie i jego 
zaletach będę pisał niejedno-
krotnie , bowiem las jest pod-
stawą rozwoju całej naszej in-
frastruktury. Las cały czas żyje,  
a w nim wszelkiego rodzaju 
ptactwo, zwierzyna, roślinność 
i to właśnie musimy pozosta-
wić dla przyszłych pokoleń. Tą 
sprawą zajmują się ekolodzy 
jak i myśliwi planujący odpo-
wiednie odstrzały i to nie tylko 
aby zdobyć mięso czy trofea 

ciąg dalszy na str. 30u

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

ale usunąć sztuki chore lub ich 
nadwyżkę na danym terenie w 
poszczególnych łowiskach.

Leśnicy znają doskonale 
stan danej zwierzyny. Dla-
tego też większość leśników 
jest członkiem kół łowieckich, 
są myśliwym, a nie jak okre-
ślają ekolodzy niszczycielami 
zwierzyny.

Czytamy w prasie co za-
czyna się dziać w niektórych 
miastach, że dziko żyjąca zwie-
rzyna zaczyna spacerować po 
ulicach. Przy tej okazji pytam 
, gdzie zarządy kół PZŁ, gdzie 
planowanie, gdzie właściwe 
dokarmianie i co na to „ekolo-
dzy”. Zdajemy sobie sprawę, że 
jeżeli puścimy na żywioł roz-
mnażanie się niektórych gatun-
ków i nie będziemy go kontro-
lować to nie ludzie będą cho-
dzić po miastach, a rolnictwo 
poniesie największe szkody. 
Obecnie jest coraz mniej upraw 
w polu, zwierzyna zagląda 
do „supermarketów”, czy na 
śmietniska, gdzie znajduje róż-
nego rodzaju pożywienie.

Miesiąc grudzień jest tym 
czasem, gdzie można w zasa-
dzie polować na wszystko, jed-
nak zgodnie z planem. Każde 
wyjcie z bronią np. na ambonę 
nie stwierdza w 100% bez-
piecznej formy polowania, nie 
eliminuje wszystkich zdarzeń, 
które prowadzić mogą do wy-
padków i nie zwalnia nas od 
obowiązku dołożenia należytej 
staranności w przewidywaniu 
skutków każdego pociągnięcia 
za spust”- pisał Andrzejczak.

Nie wszystkich myśliwych 
stać na kupno drogiej lunety  
i jak dowiedziono wspaniałą 
rolę spełniają kolimatory, które 
są znacznie lżejsze i znacznie 
tańsze, zajmują mniej miejsca, 
a są bardzo skuteczne bowiem 
posiadają punkt podświetlenia 
w cel, w który planujemy od-
dać strzał.

Szanowni koledzy myśliwi, 
serce żal mi ściska, że nie mogą 
wspólnie z wami uczestniczyć 
w polowaniach, ale choroba 
na to nie pozwala. 16 stycz-
nia 2016 r. kończą się polowa-
nia zbiorowe. Będą jeszcze od-
strzały indywidualne na nie-
które gatunki zwierzyny.

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”

Bioróżnorodność  
a pszczoły

W ostatnim artykule po-
ruszyłem zagadnienie bioróż-
norodności i wpływu na nią 
pszczół. Czym tak właściwie 
jest ta bioróżnorodność? Otóż 
to trudne zagadnienie to nic in-

nego jak zróżnicowanie życia 
w przyrodzie. Jaki wpływ na 
nią mają pszczoły ? Dla zobra-
zowania opiszę pewien fakt z 
XIX wieku. Z Europy do No-
wej Zelandii, Australii i Ta-

smanii sprowadzono koniczynę 
czerwoną i kilka drzew owoco-
wych. Pojawił się problem bo 
rośliny miały się dobrze, ale 
nie dawały owoców a co za tym 
idzie i nasion. Problem rozwią-
zano dopiero jak sprowadzono 
również pszczoły i trzmiele. 
Okazało się, że w tamtym śro-
dowisku, powszechne rośliny 
w Europie, natrafiły na ba-
rierę nie do pokonania, brak za-
pylaczy. W naszym klimacie 
pszczoły zapylają 80% gatun-

ków roślin. Bez pszczół te ro-
śliny skazane są na wymarcie. 
W związku z tym zdominują 
środowisko rośliny wiatropylne 
co będzie skutkowało znacz-
nym zubożeniem pokarmu dla 
człowieka i zwierząt, co w dal-
szym ciągu będzie skutkowało 
wymieraniem pewnych gatun-
ków a dominacją innych. Na-
stąpi degradacja ziemi i zo-
stanie zaburzona relacja wod-
no-glebowa. Świat może się tak 
zmienić, że człowiek nie zdąży 
się przystosować i zniknie  
z planety ziemi. Nie jesteśmy 
nawet wstanie przewidzieć ja-
kie skutki to będzie miało dla 
przyrody i człowieka. Mieli-
śmy już w historii małą próbkę 
takiej sytuacji. Spowodował 
ją nadmierny wypas łąk i ste-
pów. Zaowocowało to tym, że 
zginęły tam rośliny nie toleru-
jące przygryzania. Nadmier-
nie rozrosły się rośliny kłujące 
i trujące. Ponadto pojawiły się 
takie, których do tej pory nie 
było, a preferują stanowiska za-
silane obornikiem przeżuwa-
czy. Do zakłócenia równowagi 
doszło również, gdy w Pol-
sce zaczęto tworzyć olbrzymie 
sady i zasiewać duże obszary 
ziemi gryką, rzepakiem, gor-
czycą. Sytuacja uległa nieświa-
domie poprawie gdyż regres 
nastąpił w bartnictwie i zaczęto 
hodować pszczoły w pasiekach 
przydomowych co skutko-
wało natychmiast zwyżką plo-
nów, ale nastąpił regres w la-
sach, gdyż pszczoły występo-
wały tam w nielicznych dzikich 
dziuplach i nie były w stanie 
zaspokoić potrzeb lasów. 

Obecnie na Podkarpa-
ciu jest problem przepszczele-
nia środowiska, ale w niektó-
rych rejonach Polski wystę-
puje znaczne niedopszczelenie 
i zwiększenie nawożenia nie 
przynosi oczekiwanych rezul-
tatów. Dlaczego pszczoły na-
dają się tak świetnie do uzu-
pełnienia braków zapylaczy. 
A to dlatego, że żyją gromad-

nie i świetnie wykonują swoją 
pracę. Od wiosny dysponują 
wielką siłą którą mogą skiero-
wać do pracy w polu w porów-
naniu z innymi zapylaczami 
wypadają rewelacyjnie. Jednak 
z koniczyną czerwoną nie ra-
dzą sobie. Ta roślina przystoso-
wała się do trzmieli. Tak samo 
tojad jest skazany na wymarcie 
jeżeli zginą trzmiele, gdyż w 
ramach ewolucji ta roślina do-
stosowała się tylko do trzmieli. 
Możemy uzupełnić braki zapy-
laczy pszczołami ale nie osią-
gniemy 100% efektu gdyż 
pewne owady specjalizują się 
w zapylaniu określonych ga-
tunków roślin a pszczoła radzi 
sobie z nimi średnio albo wcale. 
I tak jak porównamy trzmiela i 
jedną pszczołę to trzmiel wy-
grywa zdecydowanie. Ma dłuż-
szy języczek, może zebrać wię-
cej pyłku, ale w szczycie roz-
woju jego rodzina jest zdecydo-

Zupa z dyni
Każda zupa z dyni jest smaczna. Sama dynia, kremowa, słodka i maślana nadaje zupie fajną 

strukturę i dość delikatny smak. Do tego ziemniaki, takie zwykłe krajowe albo bataty. Bataty, 
słodkie ziemniaki wyjątkowo komponują się z dynią. Przed podaniem na talerzu posypać niełu-
skanymi nasionami sezamu, dodać pietruszkę.

Składniki dania: 
• 1 dynia Hokkaido około 2 kg (cała)
• 3-4 cebule
• 1 kg ziemniaków
• 500 ml mleka kokosowego lub 300 ml śmietany sojowej lub zwierzęcej słodkiej
• 2 marchwie
• 2 pietruszki
• 2 łyżeczki curry łagodnego
• 2-3 łyżeczki soli do smaku
• 50 ml oleju
• 1,5-2 litry wody
• 1 łyżka, sezam i natka pietruszki do podania

Przygotowanie dania: 
1. Dynie umyć, przekroić na pół i wyjąć pestki.
2. Włoszczyznę obrać i zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Cebule obrać i pokroić w kostkę.
3. Na oleju podsmażam warzywa. Gdy są szkliste i słodkie dodać dynię, dolać około 2 litry 

wody na początek, sól, doprawić pieprzem i curry. Gotować około 15 minut. Obrać ziem-
niaki, pokroić w kostkę podobnej wielkości jak dynia i dodać do zupy. Gotować kolejne 10 
minut. Gdy ziemniaki i dynia są miękkie, to znak, że zupa jest gotowa.

4. Odlać kilka łyżek wazowych zupy, tak mniej więcej 1/3. Rozdrobnić blenderem, dolać mleko 
kokosowe lub śmietanę. Połączyć z zupą, wymieszać i prosta zupa dyniowa jest gotowa do 
podania.

5. Na patelni podprażyć sezam, przez chwilę, aż zacznie pachnieć.
6. Zupę nalać w talerze i posypać sezamem i natką pietruszki. 

S m a c z n e g o !

wanie słabszy od słabej rodziny 
pszczelej. Z kolei pszczoły sa-
motnice raczej specjalizują się 
w określonych gatunkach ro-
ślin bo w porównaniu jeden na 
jeden wypadają w najlepszym 
razie jak pszczoła miodna ale 
również przegrywają liczeb-
nie. jednak są specjalistami od 
określonych roślin. Osy, które 
żyją gromadnie znowu jako za-
pylacze są mizerne. I tak mu-
simy dbać o pszczoły. Bo co 
służy pszczole to i zapylaczom 
dzikim, a co szkodzi im, szko-
dzi również pszczole.

Mam nadzieję, że udało mi 
się wyjaśnić pokrótce czym jest 
bioróżnorodność i jej korelacji 
z pszczołami oraz jej wagi dla 
naszego życia.

Na wstępie artykułu bardzo 
przepraszam, że poprzedni ar-
tykuł prawie w całości został 
poświęcony św. Hubertowi, 
a wiadomym nam jest, że jest 
też dzień leśnika i drzewiarza. 
Dlatego dzisiejsze sprawy zo-
staną w większości poświęcone 
lasom i ich pracownikom. Le-
śnicy w większości są i myśli-
wymi i sprawy te bardzo się za-
zębiają.

Wspomnienia-któż ich nie 
ma, to dzięki nim toczymy nie-
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Łowiectwo i ekologia
u dokończenie ze str. 29 

Złota myśl J
„Z muzyką jak z jedzeniem. Raz się ma apetyt na schabowego, raz na jajko, 
a raz trzeba zjeść to, co dają.”

       Andrzej Klawitter

Spotkanie z podróżnikiem
Polowanie wigilijne mieliśmy 20 

grudnia 2015 r. Data była doskonale 
wybrana z uwagi na to, żeby każdy 
myśliwy mógł spokojnie z rodziną 
przygotować się do Świąt Bożego 
Narodzenia. 

Dla wszystkich moich kolegów 
myśliwych, redakcji Dukli.pl ży-
czę wszystkiego dobrego w Nowym 
Roku 2016, zdrowia, zadowolenia, 
wspaniałych osiągnięć dla tych, któ-
rzy mają kontakt z lasem, polem, 
uprawami rolnymi, z ochroną przy-
rody. Rolnikom życzę zakupu no-
wego sprzętu czyniącego ich pracę 
lżejszą i wydajniejszą, a pracowni-
kom leśnym bezpiecznych narzędzi 
pracy.

Uśmiechnij się!

Podróże kształcą
Spotkanie z podróżnikiem

29 grudnia br. przy przepełnionej sali w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej 
odbyło się spotkanie z podróżnikiem Łukaszem Draganem, który opowiadał o swojej ostatniej 
podróży do Mali i Burkina Faso pokazywał slajdy i pamiątki. Na zakończenie odbyła się degu-
stacja herbaty afrykańskiej.

Konkurs  
„Budujemy karmniki dla ptaków”

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie oraz Zespół Szkół Publicznych  
w Tylawie zorganizowali konkurs „Budujemy karmnik dla ptaków”. Celem konkursu skiero-
wanego do uczniów V-VI klasy szkoły podstawowej i gimnazjum było zwrócenie uwagi na 
otaczające środowisko przyrodnicze, uwrażliwienie i dostrzeżenie problemu egzystencji pta-
ków w trudnym , zimowym okresie, rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie kreatywności i wy-
obraźni dzieci i młodzieży. Przedmiotem konkursu było wykonanie karmnika o określonych pa-
rametrach, z określonego materiału drewnianego z dopuszczalnymi elementami łącznikowymi: 
gwoździe, wkręty. Praca miała być wykonana indywidualnie.

Prace złożone przez uczestników konkursu zostały ocenione przez komisję powołaną przez 
organizatorów, w skład której weszli: Aleksander Kosior – dyrektor ZSP w Tylawie, Andrzej Mar-
czyński - specjalista z Urzędu Miejskiego w Dukli i Ignacy Bielecki – specjalista ZKPK w Kro-
śnie. Komisja oceniała: funkcjonalność, wkład pracy estetykę oraz trwałość konstrukcji. Wszyst-
kie prace zostały nagrodzone. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpiło 18 grud-
nia w Zespole Szkół Publicznych w Tylawie. Nagrody otrzymali w poszczególnych kategoriach:

Opracował Fryderyk Krówka
Honorowy Członek Koła  

Łowieckiego ,,Rogacz’’ w Dukli 
z siedzibą w Tylawie

Lekarz : Dlaczego siostra trzęsie tak 
tym myśliwym?
Pielęgniarka: Muszę go obudzić, bo 
jeszcze nie zażył proszku nasennego!

* * *
Przychodzi baba do lekarza: Pa-
nie doktorze proszę przyjechać na-
tychmiast! Mój mąż połknął igłę! Po 
chwili dzwoni jeszcze raz: niech pan 
się nie fatyguje, znalazłam drugą.

* * *
Kobieta po skończonym badani, roz-
biera się do naga i mówi do lekarza: 
nie mam pieniędzy, zapłacę w na-
turze. 
- Dlaczego ma pani taki brudny 
brzuch?- dziwi się lekarz
-Godzinę temu płaciłam za węgiel.

* * *
Przychodzi baba do lekarza. Pan 
doktor stale mi mierzy ciśnienie, słu-
cha puls , akcję serca, a nigdy się nie 
pyta jak się czuję? 
A jak się pani czuje? 
Oj, niech pan doktor lepiej nie pyta.

* * *
Jakie kroki należy podjąć, gdy spo-
tka się wściekłego psa?
Jak najdłuższe.

Mali położone jest w Afryce zachodniej, 
śródlądowe, siódme co do wielkości ze sto-
licą Bamako, które skupia ponad 40% ludno-
ści miejskiej kraju. Większość obszaru pań-
stwa to tereny pustynne i półpustynne, po-
łudniowy obszar zajmuje sawanna. Liczba 
mieszkańców nie przekracza 15 mln, w więk-
szości zamieszkujących południowe tereny. 
Średnia długość życia jest niewiele ponad 50 
lat. Językiem urzędowym jest język francuski, 
ale powszechnie używane są języki afrykań-
skie używane przez różne grupy etniczne, w 
80% jest to język bambara. Islam dotarł tu w 
XI wieku i jest tu religią dominującą podobnie 
jak w innych krajach w tym regionie. Szacuje 
się, że około 90% mieszkańców to wyznawcy 

islamu, 9% to wyznawcy religii afrykańskich, 
1% chrześcijanie. Jak pokazywał i mówił po-
dróżnik w każdej wsi, najważniejszą budowlą 
i najbardziej okazałą jest meczet budowany z 
gliny, o specjalnej charakterystycznej dla tego 
regionu konstrukcji. Islam ma tam trochę inne 
oblicze, aniżeli w krajach Północnej Afryki. 

Mieszkańcy utrzymują się przede wszyst-
kim z rolnictwa, powszechne są targowiska, na 
których można zakupić wszystko. Drogi są fa-
talne w pojęciu europejskim, albo ich nie ma. 
Transport istnieje, ale podróż zdezelowanymi 
samochodami, czy autobusami trwa długo 
i nie jest bezpieczna ze względu na zły stan 
dróg. Malijczycy są pozytywnie nastawieni do 
turystów, są pogodnymi ludźmi, mającymi za-

Stawiamy na rodzinę

wsze czas na herbatę, której parzenie i picie trwa 
nawet do kilku godzin. Kobiety jak bywa to w 
kulturze afrykańskiej wykonują większość prac, 
wszystkie prace domowe, związane z prowa-
dzeniem gospodarstwa domowego, zajmują się 
wychowywaniem dzieci, a także uprawa sorgo, 
czy innych upraw, noszą wodę. Twarzy nie za-
krywają. Mężczyźni najczęściej kontemplują, 
są kierowcami, handlarzami. Ludzie mieszkają 
w ulepionych domach z gliny i trzciny. Bardzo 
często śpią na dachu. Praktycznie przy każdym 
domu znajduje się ozdobna drabina wykonana  
z drewna, służąca do wychodzenia na dach. 
Stamtąd Malijczycy obserwują gwiazdy. Mu-
zyka malijska w dużej mierze związana jest z tra-
dycja griotów, zwanych „strażnikami pamięci”. 
Na zakończenie Łukasz Dragan zaprezentował 
w skrócie rytuał parzenia afrykańskiej herbaty, 
każdy z przybyłych na spotkanie mógł ją zdegu-
stować. To było bardzo ciekawe spotkanie.

Tekst i fot. Krystyna Boczar-Różewicz

Kat. Szkoła Podstawowa:
1. miejsce – Marcin Kwaśniowski klasa VI
2. miejsce – Szyman Bal – klasa VI
3. miejsce Wiktoria Malinowska i Patryk łatka 
z klasy VI

Kat. Gimnazjum:
1. miejsce – Paweł Madej klasa II
2. miejsce – Łukasz Baraniecki klasa II
Zwycięzcom gratuluję, karmniki były piękne 
i z pewnością służyć będą ptakom, bo zima 
zaczyna się rozkręcać.

Krystyna Boczar-Różewicz

Łukasz Dragan opowiada o parzeniu herbaty w Afryce

Pamiątki z Mali i Etiopii

Na spotkaniu z podróżnikiem

Piłkarzyki miały ogromne powodzenie

Nagrody zwycięzcom wręczali: burmistrz Dukli, prezes  
i wiceprezes Stowarzyszenia Miłośnikow Cergowej

Fot. Krystyna Boczar-Różewicz
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Poezja z Dukielszczyzny na warszawskich salonach

Budujemy karmniki dla ptaków

B e t l e j e m s k i e  Ś w i a t ł o  P o ko j u
Konrad Sikora podczas świątecznego spotkania na „Dachu” w Warszawie

Przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju Burmistrz Dukli z harcerzami z drużyny dukielskiej i druhną  
Justyną Zimny-Frużyńską

Nagrodzeni uczniowie z organizatorami

Paweł Madej  
- 1. m. w kat. Gimnazjum  
odbiera nagrodę

Dyrektor ZSP w Tylawie Aleksander 
Kosior w towarzystwie  

Ignacego Bieleckiego - pracownika 
ZKPK w Krośnie

Myśliwi po mszy św. Huberta w cerkwi w Olchowcu. Listopad 2015.  
Fot. St. Lis

Łowiectwo i ekologia
Fot. kbr

Fot. kbr
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