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Gala Wolontariatu
17 stycznia 2016 r. w sali widowiskowej w Dukli odbyła się 
Gala Wolontariatu. 

wać tym, którzy na 
co dzień znajdują 
czas i udzielają się 
obywatelsko na 
rzecz środowiska 
lokalnego, które w 
sposób szczególny 
animuje ruch wo-
l o n t a r y s t y c z n y.  
W tym wyjątko-
wym dniu podkre-
ślamy, że każdy 
może być wolon-
tariuszem i dołą-
czyć do tego nie-
zwykłego zespołu, 
bo wolontariat 
to połączenie pa-

sji i energii, radości oraz do-
świadczenia! W uroczysto-
ści wzięli udział wolontariu-
sze, przedstawiciele organiza-
cji pozarządowych, przedsta-
wiciele szkół i władz samorzą-
dowych. Podczas Gali zapre-
zentowano projekt Szlachetna 

Zebrali 1881,86 zł
10 stycznia 2016 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

„zagrała” w Polsce po raz dwudziesty czwarty, a w ZSP w Rów-
nem po raz siedemnasty. W tym roku w zbiórce pieniędzy wzięli 
udział wszyscy uczniowie klasy III gimnazjum, którzy realizują 
projekt CEO „Solidarna Szkoła” oraz kilku uczniów klasy II gim-
nazjum. Opiekunami akcji byli jak co roku: 
pani Marzena Rygiel – szkolny koordynator i 
szef sztabu oraz Anna Słyś, Agnieszka Szyn-
dak, Grzegorz Lijana i Aneta Cyran. 

Chociaż pogoda była fatalna, to humory 
dopisywały wszystkim zaangażowanym w 
akcję. Zmarznięci i przemoczeni wolontariu-
sze, po zakończeniu kwestowania, mogli li-
czyć na gorącą herbatę i kanapki. I choć zmę-
czenie i chłód dały w końcu o sobie znać, to 
na widok zebranej sumy wszyscy zadowoleni 
zasiedli do wspólnego kibicowania polskim 
siatkarzom w meczu Polska : Niemcy. 

Zebraliśmy łącznie 1881,96 zł !!! Mamy 
nadzieję, że za rok będzie jeszcze więcej!!!

Dziękujemy serdecznie wszystkim wo-
lontariuszom, ofiarodawcom oraz wszystkim, 
którzy włączyli się w organizację WOŚP w 
naszej szkole!

Aneta Cyran

To wydarzenie wyjątkowe: 
czas podsumowań minionego 
roku, czas radości i wzruszeń, 
ale także okazja do spotkania 
wolontariuszy, szkół i partne-
rów zaangażowanych w dzia-
łalność projektu Szlachetna 
Paczka oraz w działania Du-
kielskiego Stowarzyszenia 

Wspólnie ponad Podzia-
łami. A nade wszystko, 
jest to okazja do zaprezen-
towania sylwetek wolon-
tariuszy, którzy aktywnie 
pracują społeczne. Jest to 
pierwsze wydarzenie tego 
typu w Dukli, a zarazem 
możliwość, aby podzięko-

Paczka, który w 2015 r. został 
w Dukli zorganizowany już po 
raz piąty. Ponadto zostało za-
prezentowane Dukielskie Sto-
warzyszenie Wspólnie ponad 
Podziałami oraz jego plany na 
przyszłość. W przerwach za-
prezentowała się z występem 
artystycznym Wioletta Ja-
kieła oraz 6 Drużyna Harcer-
ska ISKRA z Dukli. Zostały 
również wystawione jasełka 
w wykonaniu dzieci ze szkoły 
podstawowej, które przygo-
towane były przez p. Józefę 
Winnicką-Sawczuk i Małgo-
rzatęLasek-Such. 

Wydarzenie miało charak-
ter imprezy otwartej. Galę ho-
norowym patronatem objął 
burmistrz Dukli, a jej organi-
zatorami było Dukielskie Sto-
warzyszenie Wspólnie ponad 
Podziałami oraz Ośrodek Kul-
tury w Dukli. 

Justyna Zimny-Frużyńska 

Nowy Rok rozpoczęty 
ze św. Janem z Dukli

Jak ten czas leci… W ostatni dzień roku 2015 już po raz 19 
mieliśmy możliwość kontynuowania rozpoczętej w 1997 roku  
z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii pw. Świętej Marii 
Magdaleny w Dukli księdza prałata Stanisława Siary, dziś można 
powiedzieć tradycji zakończenia starego i powitania Nowego 
Roku ze Świętym Janem z Dukli przy Złotej Studzience u stóp 
góry Cergowej. 

Jak co roku, 31 grudnia o godzinie 23.15 rozpoczęła się Msza 
Święta koncelebrowana przez dwóch kapłanów parafii pw. Świętej 
Marii Magdaleny w Dukli, byłego proboszcza ks. prałata dr Stani-
sława Siarę oraz księdza wikarego Łukasza Mroczka. 

Ksiądz Stanisław Siara witając ciepło wszystkich przybyłych, 
zaakcentował wyjątkowo dużą liczbę zgromadzonych wiernych. 

W wygłoszonym Słowie Bożym odniósł się do tego szczegól-
nego miejsca, cytując jako najbardziej oddające atmosferę pierw-
sze słowa znanej pieśni maryjnej: „jest zakątek na tej ziemi, gdzie 
powracać każdy chce”. Zwrócił też uwagę na różne formy spędza-
nia tej przełomowej nocy, wymieniając m.in., że jedni spędzają 
ją na wielkich balach czy atrakcyjnych wyjazdach, inni w gro-
nie najbliższych, jeszcze inni przed telewizorem. Są i tacy, którzy 
spędzają ją w salach szpitalnych czy samotnie w swoich domach. 
W dalszych słowach podkreślił, że licznie przybyli do Złotej Stu-
dzienki postanowili zakończyć stary i przywitać Nowy Rok z Pa-
nem Bogiem, dziękując za przeżyte 365 dni 2015 roku i prosząc za 
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Z posiedzenia Rady
Sesja Rady Miejskiej w Dukli odbyła się 29 grudnia 2015 roku w sali kon-

ferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli.
W sesji wzięli udział radni: Jan Dembiczak, Andrzej Dziedzic, Zenon Leń-

czyk, Władysław Boczar, Krzysztof Woźniak, Halina Pietruś, Tomasz Wę-

grzyn, Andrzej Kedra, Ewa Przystasz, Mariusz Fol-
cik, Jan Marszał, Adam Faustus, Zbigniew Głód, Te-
resa Belcik, Bohdan Gocz.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności 

obrad.
2. Informacja Burmistrza Dukli z działalności mię-

dzysesyjnej.
3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej  

w Dukli.
4. Zapytania i wolne wnioski.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyj-
nej Rady Miejskiej w Dukli na 2016 rok /druk 
nr 117/,

b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Środowiska Rady Miejskiej 
w Dukli na 2016 rok /druk nr 118/,

c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, 
Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich 
Rady Miejskiej w Dukli na 2016 rok/druk nr 
119/,

d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu  
i Finansów Rady Miejskiej w Dukli na 
2016rok /druk nr 120/,

e) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Du-
kli na 2016 rok /druk nr 121/.

f) wyłączenia i likwidacji Uzupełniającego Li-
ceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  
w Dukli wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Nr 2 w Dukli /druk nr 122/,

g) powierzenia upoważnień Burmistrzowi Dukli 
/druk nr 123/,

h) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 
rok 2015 /druk nr 124/.

6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
7. Oświadczenia i informacje.
8. Zamknięcie sesji.

Rada Miejska po wysłuchaniu opinii poszczegól-
nych komisji podjęła następujące uchwały:
1) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Re-

wizyjnej Rady Miejskiej w Dukli na 2016 rok. 
Uchwałę podjęto większością głosów: 13 gło-
sów „za”, 1 głos wstrzymujący się/głosowało 14 
radnych/,

2) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komi-
sji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Rady 
Miejskiej w Dukli na 2016 rok. Uchwałę pod-
jęto większością głosów: 13 głosów „za”, 1 głos 
wstrzymujący się/głosowało 14 radnych/,

Demografia gminy Dukla
Na koniec 2015 roku gmina Dukla liczyła 14 775 mieszkańców, w tym ko-

biet 7538 a mężczyzn 7237. Zanotowano 135 urodzeń, o 6 więcej niż w roku 
2014. Zgonów było 153 tj. dokładnie tyle samo co w 2014 roku. Przyrost na-
turalny jest ujemny i wynosi-1,22‰( w 2014 roku także był ujemny i wynosił 
-1,61‰. Liczbę mieszkańców, ilość urodzeń i zgonów w poszczególnych miej-
scowościach gminy podaje tabela: Demografia gminy Dukla według stanu na 
dzień 31 grudnia 2015.

Henryka Leńczyk

Demografia gminy Dukla według stanu na dzień 31 grudnia 2015r.

L.p Miejscowość Ilość  
mieszkańców

Ilość 
urodzeń

Ilość 
zgonów

Przyrost 
naturalny

1 Barwinek 271 1 0 1

2 Cergowa 1349 11 8 3

3 Chyrowa 102 0 1 -1

4 Dukla 2129 25 22 3

5 Głojsce 795 8 7 1

6 Iwla 743 8 9 -1

7 Jasionka 1197 9 16 -7

8 Lipowica 269 3 3 0

9 Łęki Dukielskie 1646 13 24 -11

10 Mszana 277 2 2 0

11 Nadole 518 7 4 3

12 Nowa Wieś 171 2 2 0

13 Olchowiec 57 0 1 -1

14 Ropianka 10 0 0 0

15 Równe 1911 13 16 -3

16 Teodorówka 1078 14 11 3

17 Trzciana 221 2 3 -1

18 Tylawa 396 3 2 1

19 Wietrzno 841 4 13 -9

20 Zawadka 
Rymanowska 242 4 3 1

21 Zboiska 425 5 5 0

22 Zyndranowa 127 1 1 0

 Razem 14 775 135 153 -18

3) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, 
Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w 
Dukli na 2016 rok. Uchwałę podjęto większością głosów: 14 
głosów „za”, 1 głos wstrzymujący się/głosowało 15 radnych/,

4) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Fi-
nansów Rady Miejskiej w Dukli na 2016rok. Uchwałę podjęto 
większością głosów: 14 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący się/
głosowało 15 radnych/,

5) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Dukli 
na 2016 rok. Uchwałę podjęto jednomyślnie: /głosowało 15 
radnych/,

6) w sprawie wyłączenia i likwidacji Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dukli wchodzącego  
w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli. Uchwałę podjęto jedno-
myślnie: /głosowało 15 radnych/,

7) w sprawie powierzenia upoważnień Burmistrzowi Dukli. 
Uchwałę podjęto jednomyślnie: /głosowało 15 radnych/,

8) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 
2015. Uchwałę podjęto jednomyślnie: /głosowało 15 radnych/.
Pełne teksty uchwał dostępne są na stronie internetowej: www.

bip.dukla.pl
Halina Cycak 

Sekretarz Gminy Dukla

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, ...

Po 8 miesiącach próby, drużyna harcerska z Dukli działająca 
przy Zespole Szkół nr 2 została przyjęta do Związku Harcerstwa 
Polskiego, otrzymała numer 6 oraz nazwę „Iskra”, nawiązującą 
do istniejącej już wcześniej w dukielskiej szkole drużyny harcer-
skiej pod taką samą nazwą.

Uchwałą Rady Drużyny do 
złożenia przyrzeczenia harcer-
skiego zostały dopuszczone na-
stępujące druhny i druhowie: 
dh. Wiktor Batycki, dh. Julia 
Belczyk, dh. Robin Brożyna, 
dh. Magdalena Cysarz, dh. We-
ronika Jakieła, dh. Wiktoria Ja-
kieła, dh. Daria Klimkiewicz, 
dh. Marcelina Kozicka, dh. An-
gelika Smuga, dh. Stanisława 
Stojak, dh. Julia Sztrumpf,  
dh. Aleksandra Woźniak oraz 
dh. Oliwia Zima.

Przyrzeczenie:
„Mam szczerą wolę ca-

łym życiem pełnić służbę Bogu 
i Polsce, nieść chętną po-
moc bliźnim i być posłusznym 
Prawu Harcerskiemu” zło-
żyli harcerze w obecności za-
proszonych gości, rodziców, 
kolegów, komendanta Hufca 
Krosno, druhny Justyny, która 
wcześniej została mianowana 

na drużynową Drużyny Harcer-
skiej nr 6 „Iskra” przez harcmi-
strza Jana Borka Komendanta 
Hufca Krosno im. Jana i Stani-
sława Magurów Związku Har-
cerstwa Polskiego. 

Przyrzeczenie złożone przez 
harcerzy zawsze oznacza to 
samo, tę samą karność, to samo 
posłuszeństwo i tę samą służbę, 
którą się wybiera dobrowol-
nie. Dobrowolnie przyszedłeś 
do nas, aby maszerować w na-
szych szeregach. Znasz harce-
rzy, znasz ich prawo i ich ideał. 
Wiesz, kim musisz być - czło-
wiekiem skromnym i silnym, 
czynnym i radosnym. Kiedy je 
złożysz, nie będziesz lepszym - 
będziesz silniejszym. I jeśli zda-
rzy ci się pewnego dnia, że się 
zawahasz, że nie będziesz zbyt 
dobrze wiedział, czy coś na-
leży zrobić, czy też jest ona z 
tych, których robić nie należy, 
przypomnisz sobie, że pewnego 

dnia, pośród harcerzy, którzy 
mają ten sam co ty ideał, przy-
rzekłeś służyć Bogu... Nie za-
wahasz się więcej. Będziesz 
wiedział, czy należy to zrobić, 
czy też ona jest z tych, których 
nie powinno się robić. Spójrz 
na harcerski krzyż. Na nim 
także znajdują się dębowe li-
ście. Kto wie, może te wykute 
w metalu odwzorowują liście 
prawdziwego dębu, który na-
tura zasadziła na polu odle-
głej bitwy. W nich zaklęta jest 
prawdziwa moc, siła i odwaga, 
a kluczem do ich odnalezienia 
zawsze jest czystość serca. By-
cie harcerzem stawia liczne wy-
mogi. Prawo harcerskie, ni-
czym rycerski etos wymaga nie-
ustannej pracy nad sobą – po-
wiedziała Justyna Zimny Fru-

żyńska, nowo mianowana dru-
żynowa. Siłę zawsze można 
czerpać z harcerskiego krzyża 
i z przyjaźni tych, którzy no-
szą taki sam krzyż na harcer-
skim mundurze. Wianek z dębu 
i wawrzynu oznacza cele do 
zdobycia: siłę i umiejętność, 
sprawność i wiedzę. Oplata 
on główny symbol skautowy: 
krzyż z hasłem “Czuwaj”. 
Kształt krzyża jest taki sam ja-
kiego użyto do orderu walecz-
ności: “Virtuti Militari”. Ma on 
w środku kółko – symbol do-
skonałości, a w nim gwiazdę 
promienną, jakby światło prze-
wodnie: ad astra! A sam krzyż 
znaczy: per aspera (RAZEM: 
per aspera ad astra – poprzez 
ciernie do gwiazd), bo wska-
zuje drogę ciężką, usłaną cier-

Hm Jan Borek wręcza zaprzysiężonym  
harcerzom legitymacje i krzyże harcerskie
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wstawiennictwem Patrona Du-
kielskiej Ziemi Świętego Jana o 
potrzebne łaski na kolejny 2016 
rok. Przywołując osobę Świę-
tego Jana podkreślił, jak bar-
dzo ważna jest modlitwa i Eu-
charystia jako źródło siły oraz 
że trzeba liczyć się z tym, że 
opierając się tylko na własnych 
możliwościach, bez umocnie-
nia Chrystusem przyjdą chwile 
zwątpienia i zniechęcenia. 

W tych wyjątkowych oko-
licznościach nie zabrakło też 
życzeń dla uczestników nocnej 
Eucharystii. Ksiądz Prałat ży-
czył wszystkim błogosławień-
stwa Bożego, dużo zdrowia 
oraz by święci patronowie wy-
praszali potrzebne łaski w nad-
chodzącym Nowym Roku.

Dzieląc się tymi refleksjami 
dodać należy, że w oprawie 
Mszy Świętej swój udział miały 
też osoby świeckie, czytające 
czytanie i modlitwę wiernych. 
Szczególne uznanie należy się 
też dwóm akordeonistom, któ-
rzy nie zważając na kilkunasto-
stopniowy mróz i zmarznięte 
palce dzielnie akompaniowali 
śpiewanym kolędom. Osobli-
wego uroku i ciepła dodawały 
pokaźnych rozmiarów ogniska.

Na zakończenie Mszy 
Świętej ksiądz prałat zachę-
cił wszystkich, by padli sobie  
w objęcia i złożyli wzajemnie 
życzenia. I tak też się stało. 

Po odśpiewaniu kolędy 
„Nowy rok bieży”, pod gwiaź-
dzistym niebem, przy blasku 
ognia, przy wizualnych atrak-
cjach odpalanych na miejscu 

u dokończenie ze str. 3 u dokończenie ze str. 5 

Nowy Rok rozpoczęty ze św. Janem z DukliMam szczerą wolę ...

petard i odgłosów dobiega-
jących z miasta padało wiele 
życzliwych słów, nawet od 
osób wcześniej nieznanych.

Nie zabrakło też strawy dla 
ciała. Stowarzyszenie „ Złota 
Studzienka” z Jasionki przy-
gotowało gorącą grochówkę,  
a wiele osób przybyło z wła-
snym prowiantem. 

Kończąc, składamy ser-
deczne podziękowanie kapła-
nom, za to że zechcieli po-
święcić swój czas a szczegól-
nie księdzu prałatowi Stani-
sławowi Siarze za kontynu-
ację podjętej przed laty inicja-
tywy, za wspólną modlitwę, za 
wygłoszone Słowo Boże oraz 
księdzu Łukaszowi za przy-
łączenie się do wspólnej mo-
dlitwy i udział w koncelebrze 
Mszy Świętej jak też za wszelki 
trud włożony w organizację tej 
uroczystości. 

W tym miejscu jest też oka-
zja do złożenia życzeń czcigod-
nym Kapłanom. Życzymy, by 
ten Nowy Rok, rok szczególny 
– Rok Bożego Miłosierdzia 
był rokiem wielu łask Bożych, 
by Święty Jan z Dukli orędo-
wał we wszystkich potrzebach,  
a wokół nigdy nie zabrakło 
ludzkiej dobroci, życzliwości  
i wyrozumiałości.

Pokładamy nadzieję, że ten 
sposób kończenia starego i roz-
poczynania Nowego Roku będzie 
w przyszłości kontynuowany. 
W imieniu grupy uczestników   

Halina Gajek 

pieniami walki z wła-
snymi słabościami,  
a oznacza też gotowość 
do tej walki i do wszel-
kich poświęceń – aż do 
męczeństwa za wiarę, aż 
do śmierci za Ojczyznę: 
Bóg i Ojczyzna są treścią 
wewnętrzną tego znaku. 
Hasło “Czuwaj” na nim 
– to pobudka, ostrzeże-
nie; oznacza gotowość do 
pracy nieustannej” – ks. 
Lutosławski, twórca har-
cerskiego krzyża. 

Po zaprzysiężeniu na-
stąpiła część artystyczna w wykonaniu harcerzy i ich przyjaciół. 
W uroczystości zaprzysiężenia harcerzy uczestniczyli: burmistrz 
Dukli Andrzej Bytnar, dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli Mał-
gorzata Walaszczyk-Faryj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Dukli Michał Szopa, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 
Stanisław Fornal , dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Jan Drajewicz, ro-
dzice harcerzy i koledzy. Uroczystość zakończyła się skromnym 
poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców i przyjaciół dru-
żynowej Justyny.

Widząc ogromne zaangażowanie drużynowej Justyny należy 
mieć nadzieję, że nowo zaprzysiężona drużyna realizować będzie 
wytyczone cele, czego serdecznie im życzę i gratulują już osią-
gniętego celu.

Krystyna Boczar-Różewicz

Człowiek jest niezastąpiony
Z nadleśniczym Nadleśnictwa Dukla Zbigniewem Żywcem rozmawia Krystyna Boczar-Różewicz

Zbigniew Żywiec od 1 kwietnia 2015 roku pełni 
funkcję nadleśniczego Nadleśnictwa Dukla. Jest absolwentem 
Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie. Karierę 
zawodową rozpoczynał w 1991 roku w Biurze Urządzania Lasu 
i Geodezji Leśnej w Przemyślu. Od marca 1994 roku został 
zatrudniony w Nadleśnictwie Dukla, gdzie kolejno pełnił funkcje 
specjalisty, inżyniera nadzoru i zastępcy nadleśniczego, Obecnie 
koncentruje się na usprawnieniu zarządzania jednostką, a także 
udostępnieniu wszystkich kompleksów leśnych.

K. Boczar-Różewicz: Proszę 
powiedzieć gdzie pan stu-
diował i dlaczego wybrał le-
śnictwo, jakie pełnił funkcje  
w swojej karierze zawodowej. 

Zbigniew Żywiec: Ukończy-
łem Wydział Leśny Akademii 
Rolniczej w Krakowie w 1990 
roku. Pierwszą pracę podjąłem 
w styczniu 1991 roku w Biurze 
Urządzania Lasu i Geodezji Le-
śnej w Przemyślu jako taksator. 
Później pracowałem w prywat-
nej firmie urządzeniowej Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe 
KRAMEKO w Krakowie, także 
jako taksator w lasach nie-
państwowych na terenie Mało-
polski i Śląska. W marcu 1994 
roku podjąłem pracę w Nadle-
śnictwie Dukla i pracuję tu do 
dzisiaj. Swoją ścieżkę zawo-
dową w Lasach Państwowych 
zaczynałem od specjalisty, póź-
niej przez dziesięć lat byłem in-
żynierem nadzoru, ponad dzie-

zamieszkania. Wybrałem szkołę 
na terenie Krosna - Techni-
kum Elektryczne w Turaszówce.  
W trakcie praktyk zawodowych 
uświadomiłem sobie jednak, że 
nie czuję się dobrze w zamknię-
tym zakładzie przemysłowym. 
Ciągnęło mnie do przestrzeni 
i do lasu. Postanowiłem zda-
wać na studia leśne w Krako-
wie, dla moich nauczycieli było 
to duże zaskoczenie. W mojej 
rodzinie nie było wcześniej le-
śnych tradycji. Mój kuzyn i ja 
jesteśmy pierwszymi leśnikami 
w rodzinie. 

KBR: W technikum elektrycz-
nym to miał pan chyba nie-
wiele biologii? Jak udało się 
panu dostać na studia leśne 
bez biologii?

Zbigniew Żywiec: Nie miałem 
w ogóle biologii i właśnie stąd 
było to zaskoczenie nauczycieli. 
Biologii uczyłem się sam. 

KBR: To pogratulować, na-
uczyciele biologii z pewnością 
byliby z pana zadowoleni. Pro-
szę powiedzieć jaka jest spe-
cyfika Nadleśnictwa Dukla. 

Zbigniew Żywiec: To jedna 
z 26 jednostek zgrupowanych 
w Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Krośnie, jest 
zaliczana do kategorii nadle-
śnictw górskich, obejmuje te-
reny górskie i podgórskie. Jest 
jednostką średniej wielkości, 
zarządza lasami i gruntami 
Skarbu Państwa o powierzchni 
14,9 tys. ha, zasięgiem obej-
muje obszar 61,2 tys. ha na te-
renie 2 powiatów oraz 9 gmin. 
W zasiegu są 3 miasta: Krosno, 
Iwonicz Zdrój, Dukla. Admi-
nistracyjnie Nadleśnictwo po-
dzielone jest na 2 obręby le-
śne: Dukla - 6 leśnictw i Tylawa  
- 5 leśnictw. 
W naszej strukturze funkcjo-
nuje Leśny Ośrodek Nasienny, 
w skład którego wchodzą Prze-
chowalnia i Wyłuszczarnia Na-
sion oraz Stacja Oceny Nasion.
Na terenie Nadleśnictwa działa 

Uzdrowisko Iwonicz (najstar-
sze w Polsce) oraz Kamienio-
łom Lipowica. Prowadzone są 
poszukiwania ropy i gazu ziem-
nego, działa kopalnia ropy 
naftowej w Iwoniczu-Zdroju. 
Lasy zaliczone są do kategorii 
ochronnych i są objęte różnymi 
formami ochrony przyrody. 
Ponad 85% lasów i gruntów  
i gruntów zarządzanych przez 
Nadleśnictwo położonych jest 
na terenie obszarów Natura 
2000, co powoduje ogranicze-
nia i wymusza konieczność mo-
dyfikacji tradycyjnej gospo-
darki leśnej. Te uwarunkowa-
nia oraz trudno dostępny teren 
i niesprzyjający klimat, częste 
zjawiska klęskowe, sprawiają, 
że to trudna do zarządzania 
jednostka.

KBR: Czy planuje pan jakieś 
zmiany co do rozwoju Nadle-
śnictwa Dukla w 2016 roku. 

Zbigniew Żywiec: Planujemy 
kontynuację działań prowadzo-
nych w poprzednich latach. Wy-
konanie niezbędnych inwestycji 
przy Leśnym Ośrodku Nasien-
nym oraz przebudowę i budowę 
dróg leśnych. W gospodarce le-
śnej zmiany wynikają z zapi-
sów Planów Zadań Ochron-
nych dla obszarów Natura 
2000, wprowadzających ogra-
niczenia ilościowe i czasowe. 
To dla nas problem i duże wy-
zwanie na najbliższy czas. Zna-
cząca powierzchnia lasów (kil-
kanaście procent) jest trudno-
dostępna lub niedostępna do 
prowadzenia gospodarki - brak 
infrastruktury, zwłaszcza dróg  
i składów drewna. Udostępnie-
nie i zagospodarowanie tych 
kompleksów leśnych to najpil-
niejsze sprawy na najbliższe 
lata.
Trzeba przejąć grunty pod 
te inwestycje i je wykonać.  
To trudne i kosztowne zadanie, 
z którym trzeba się zmierzyć.

KBR: Często leśnictwo dla la-
ika odbierane jest jako na-
sadzanie drzew, a potem ich 
pozyskiwanie. Proszę powie-
dzieć jak wygląda w obecnych 
czasach gospodarka leśna 
tak „od kuchni”.

Zbigniew Żywiec: Ponad 70% 
powierzchni lasów Nadleśnic-

twa Dukla posiada skład ga-
tunkowy zgodny z siedliskiem. 
To bardzo wysoki wskaźnik 
naturalności drzewostanów.  
W tych drzewostanach pro-
ces odnowienia lasu odbywa 
się naturalnie poprzez samo-
siew. Leśnik poprzez odpowied-
nie cięcia inicjuje proces natu-
ralnego odnowienia lasu, a na-
stępnie pielęgnuje i zabezpie-
cza przed szkodami młode po-
kolenie, hoduje - trzebi, czyli 
przerzedza i reguluje skład ga-
tunkowy. Odnowienie lasu w 
naszych warunkach to proces 
trwający 40-50 lat, a niekiedy 
dłużej. Hodowla lasu do wieku 
rębności, kiedy rozpoczyna się 
użytkowanie, trwa co najmniej 
120 lat i jest efektem pracy 
trzech pokoleń leśników.
Inaczej sprawa wygląda w przy-
padku drzewostanów, których 
skład gatunkowy jest niezgodny 
z siedliskiem. W naszych wa-
runkach są to lasy na gruntach 
porolnych. Takie drzewostany 
są prowadzone poprzez zabiegi 

pielęgnacyjne do osiągnięcia 
dojrzałości technicznej. Wtedy 
rozpoczyna się proces ich prze-
budowy na gatunki właściwe 
dla siedliska, zwykle na jodłę 
i buka. Najpierw wykonuje się 
cięcie porządkujące drzewostan 
oraz zapewniające odpowied-
nie warunki świetlne dla od-
nowienia. Powierzchnia leśna 
jest meliorowana, czyli odkrza-
czana i porządkowana z gałęzi 
oraz odpadów pozostających 
po cięciu. Odnowienie wyko-
nuje się poprzez sadzenie wła-
ściwych dla siedliska gatunków. 
Młode drzewka pielęgnuje się 
przed chwastami i zabezpiecza 
przed zwierzyną oraz hoduje się 
podobnie jak przy odnowieniu 
pochodzenia naturalnego. 

KBR: Teraz leśnicy mają do 
dyspozycji nowoczesne narzę-
dzia, czy one ułatwiają pracę 
i na ile?

Zbigniew Żywiec: Mamy do 
dyspozycji komputery i dyspo-
nujemy tzw. SILP-em, czyli Sys-

temem Informatycznym Lasów 
Państwowych. Mamy dostęp 
do raportów umożliwiających 
szybkie wykonywanie analiz. Te 
narzędzia są bardzo przydatne  
i ułatwiają planowanie, roz-
liczanie prac i sprawozdaw-
czość. Leśniczy ma do dyspo-
zycji rejestrator, dzięki któremu 
odbierane drewno przyjmo-
wane jest na magazyn i rozcho-
dowane. Z rejestratora doko-
nuje się wydruku dokumentów  
i transferu danych. To są te uła-

twienia. Ale człowiek jest nie-
zastąpiony, szczególnie w lesie, 
gdzie podstawowa praca przy 
zagospodarowaniu i wyrębie 
niewiele zmieniła się w ciągu 
ostatnich kilkudziesięciu lat.

KBR: Czy Nadleśnictwo anga-
żuje się w różne działania edu-
kacyjne, kształtujące świa-
domość ekologiczną dzieci 
i młodzieży? Proszę powie-
dzieć jakie to działania i czy 
współpracujecie ze szkołami?

ciąg dalszy na str. 8 u

Justyna Zimny - Frużyńska drużynowa drużyny  
harcerskiej nr 6 “Iskra”

Zbigniew Żywiec - nadleśniczy Nadleśnictwa Dukla

sięć lat byłem zastępcą nad-
leśniczego i teraz od 1 kwiet-
nia 2015 roku - nadleśniczym. 
Kiedy byłem zastępcą, kilka 
razy pełniłem obowiązki nad-
leśniczego, ale to były krótkie 
okresy czasu 3-5 miesięcy.

KBR: Skąd pasja do lasu? Czy 
może są tradycje rodzinne 
związane z tym zawodem?

Zbigniew Żywiec: Pochodzę z 
Krościenka Wyżnego. Lasów w 
nim mało, ale kontakt z naturą 
miałem od dziecka, stąd pewnie 
wzięła się u mnie wrażliwość 
na przyrodę. Jednak wybór za-
wodu leśnika to trochę inna hi-
storia. Kilku starszych kolegów 
z mojej miejscowości wcześniej 
podjęło naukę w Technikum Le-
śnym w Lesku i to właśnie oni 
zainteresowali mnie zawodem 
leśnika. Jednak ze względu na 
sytuację rodzinną nie mogłem 
podjąć nauki poza miejscem 
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Zbigniew Żywiec: Angażujemy 
się w działania edukacyjne  
w szkołach i przedszkolach. 
Gościmy dzieci w lesie, głów-
nie na ścieżkach przyrodniczo-
edukacyjnych: „W przełomie 
Jasiołki” w kompleksie góry 
Ostra, „Do Złotej Studzienki” 
w kompleksie góry Cergowa,  
a także w Parku Leśnym Dę-
bina w Krościenku Wyżnym  
i w Leśnym Ośrodku Nasiennym 
w Równem. Jesteśmy współor-
ganizatorami konkursów przy-
rodniczo-ortograficznych oraz 
akcji cyklicznych: Dzień Ziemi, 
Sprzątanie Świata, Święto Nie-
zapominajki. Co roku w listopa-
dzie bierzemy udział w konkur-
sie Las i jesień w poezji dzie-
cięcej dla uczniów klas I-III ZS 
nr 1 w Dukli. Na terenie Gminy 
Dukla współpracujemy ze szko-
łami podstawowymi, głównie 
ZS nr 1 w Dukli i Gimnazjum w 
Iwli. Na edukację wykorzystu-
jemy wyłącznie środki własne. 
Przeznaczamy je na zakup ksią-
żek - nagród, gadżetów, a także 
na utrzymanie ścieżek eduka-
cyjnych. 

KBR: Jedną z funkcji lasu jest 
jego funkcja turystyczna. Jak 
to zadanie realizowane jest  
w Nadleśnictwie Dukla?

Zbigniew Żywiec: Oprócz 
wspomnianych obiektów edu-
kacyjnych służących również 
turystyce, mamy też ścieżki spa-
cerowe w lesie na terenie Iwo-
nicza-Zdroju. Przez nasze lasy 
wiodą też szlaki piesze, konne 
i rowerowe wykonywane za-
równo przez PTTK, jak też 
gminne. W tym zakresie współ-
pracujemy z samorządami, 
dbamy o utrzymanie czystości  
i utrzymanie szlaków w określo-
nym standardzie.

KBR: Przy zrywce w lesie czę-
sto niszczone są szlaki tu-
rystyczne, dlaczego tak się 
dzieje?

Zbigniew Żywiec: Większość 
szlaków turystycznych wyzna-
czono dawno temu w miejscach 
gdzie nie było drzew (np. drogi 
gruntowe i szlaki zrywkowe). 
Problem mamy głównie w Iwo-
niczu-Zdroju, gdzie ścieżki spa-
cerowe utworzono w latach 70-
tych na istniejących szlakach 
zrywkowych. Na ścieżkach  
i szlakach musimy utrzymać od-
powiedni standard, wymaga to 

miejscowego utwardzenia, bu-
dowy dylowanek i przepustów. 
Staramy się nie prowadzić 
zrywki ścieżkami i szlakami tu-
rystycznymi, a jeśli nie ma innej 
możliwości to drewno zrywamy 
w odpowiednich warunkach, by 
nie powodować szkód. Często 
sporym nakładem przeprojekto-
wujemy odcinki szlaków zryw-
kowych, by nie kolidowały z tu-
rystyczną funkcją lasu, która  
w Beskidzie ma szczególne zna-
czenie. 

KBR: Gdyby np. Gmina Dukla 
chciała wyznaczyć nowy szlak 
rowerowy na Waszym terenie, 
czy to jest możliwe?

Zbigniew Żywiec: Tak, ale 
musielibyśmy to sformali-
zować. Wcześniej powstało 
wiele szlaków „na dziko”. Je-
steśmy otwarci na takie dzia-
łania, chcemy udostępnić las 
społeczeństwu, ale musimy ja-
sno określić, kto ma utrzymy-
wać szlaki. Dlatego powinna 
być umowa, która jasno określa 
obowiązki obu stron. Jako za-
rządca terenu bierzemy na sie-
bie odpowiedzialność za bez-
pieczeństwo na szlaku, dlatego 
podchodzimy do tego ostroż-
nie, bo nie mamy na utrzy-

manie szlaków wystarczają-
cych środków. Musimy prze-
glądać ścieżki, usuwać zagro-
żenia, dlatego chcemy, aby nas  
w tym względzie odciążono. 
Nasze podstawowe zadanie to 
gospodarka leśna. Problem jest 
także w tym, że nie powinno 
być kolizji poszczególnych ro-
dzajów szlaków. Z gminą Du-
kla współpraca układa się do-
brze, więc myślę, że nie będzie 
tu problemu.

KBR: Mówi się, że leśnicy za-
rabiają bardzo dobrze. Jakie 
są zarobki w Nadleśnictwie 
Dukla?

Zbigniew Żywiec: Wynagro-
dzenie uzależnione jest od stop-
nia zawodowego i od stażu  
i zwykle pracownicy młodsi za-
rabiają mniej, zresztą jak wszę-
dzie. Rzeczywiście na Podkar-
paciu jesteśmy odbierani jako 
grupa zawodowa dobrze za-
rabiająca. Ja oczywiście cie-
szę się z tego powodu, że przez 
ostatnie kilkanaście lat zarobki 
w leśnictwie wzrosły, przez to 
zawód nasz stał się prestiżowy, 
niektórzy nam tego nawet za-
zdroszczą. Prawda jest taka, że 
jako jedyna ze służb munduro-
wych nie mamy szczególnych 

przywilejów, pracować musimy 
do 67 roku życia, często w tere-
nie w trudnych warunkach. Nie 
jest to proste, bo nie każdy ma 
takie zdrowie, aby pracować 
do tego wieku. W pracy korzy-
stamy z własnych samochodów, 
zwykle niezbędny jest tu samo-
chód terenowy, którego zakup  
i utrzymanie jest drogie, a zwrot 
kosztów jest jak za samochód 
osobowy, bo takie są obowiązu-
jące stawki. Poziom zarobków 
jest zadowalający, ale jest wiele 
utrudnień, duża wypadkowość, 
porównywalna do wypadkowo-
ści w przemyśle ciężkim oraz 
narażenie na choroby odklesz-
czowe. Do tego dochodzi też 
stres ponieważ w lesie nic tak 
do końca nie można zaplano-
wać, leśniczowie i podleśniczo-
wie odpowiadają materialnie 
za magazyn otwarty. Przyzwo-
ity poziom płac pozwolił na sta-
bilizację zatrudnienia w Lasach 
Państwowych. Rzadko ktoś re-
zygnuje dziś z pracy z przyczyn 
ekonomicznych, a jeszcze kil-
kanaście lat temu to właśnie 
niskie zarobki powodowały,  
że młodzi leśnicy, często świet-
nie wykształceni, chętnie szli do 
wojska, do Policji czy Straży 
Granicznej.

KBR: Ile osób zatrudnia Nad-
leśnictwo Dukla, ile spośród 
zatrudnionych ma wykształ-
cenie kierunkowe?

Zbigniew Żywiec: Obecnie 
58 osób, w tym 4 stażystów.  
W Ośrodku Nasiennym na stałe 
pracuje 6 osób. Zwrócę uwagę, 
że 40 pracowników ma wy-
kształcenie kierunkowe leśne. 
Ponad 60 % pracowników ma 
wykształcenie wyższe, a system 
informatyczny i zmiany przepi-
sów prawnych wymagają cią-
głego szkolenia kadry, stąd le-
śnicy cały czas się szkolą, w tym 
również na różnego rodzaju 
studiach podyplomowych. 

KBR: Od grudnia ubiegłego 
roku Nadleśnictwo Dukla ma 
nową siedzibę w Równem. 
Proszę opowiedzieć jak długo 
trwała ta inwestycja i ile kosz-
towała? 

Zbigniew Żywiec: Po zmia-
nach organizacyjnych w 2008 
roku Nadleśnictwo rozpoczęło 
starania o budowę nowej sie-
dziby. Wniosek wymagał akcep-
tacji Regionalnej Dyrekcji La-
sów Państwowych i zgody Ge-
neralnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych. Zgoda została wy-
dana w roku 2012. 

W kolejnym roku została opra-
cowana dokumentacja tech-
niczna. Sama inwestycja trwała 
14 miesięcy - od lipca 2014 roku 
do września 2015. Oficjalne 
otwarcie nastąpiło we wrze-
śniu ubiegłego roku. Inwesty-
cja została sfinansowana pra-
wie w całości ze środków fun-
duszu leśnego. Koszt zamknął 
się w kwocie około 2,6 mln zł. 
Powstał obiekt o powierzchni 
prawie 700 m kw., oprócz tego 
w tej kwocie wykonano całą in-
frastrukturę: garaże, podjazdy, 
parkingi. Wykonawcą inwesty-
cji było Krośnieńskie Przedsię-
biorstwo Budowlane. To dobra 
firma, wywiązała się z zadania 
w terminie. 
Pod koniec listopada sie-
dziba była już urządzona. Ko-
niec roku mieliśmy na przepro-
wadzkę i od 4 stycznia pracu-
jemy w nowej siedzibie. Nad-
mienię, że to środki wspólne LP 
zostały zainwestowane w na-
szym terenie, tworząc wartość, 
która będzie służyć kolejnym 
pokoleniom. 

KBR: Czy Nadleśnictwo ze 
swoich środków może prowa-
dzić inwestycje?

Zbigniew Żywiec: Tak może, 
ale wtedy ta konkretna inwesty-
cja trwałaby kilka lat. 

KBR: Jak spędza czas wolny - 
jeśli go ma - i jakie ma hobby 
nadleśniczy Nadleśnictwa 
Dukla?

Zbigniew Żywiec: Jestem za-
palonym narciarzem, jeżdżę 
na nartach zjazdowych i bie-
gowych, latem jeżdżę na rowe-
rze. Coraz mniej jest dróg szu-
trowych i dlatego przerzucę się 
chyba na kolarstwo szosowe, 
bo terenowe trasy rowerowe są 
już dla mnie za bardzo wyma-
gające. Moje hobby to fotogra-
fia, a także turystyka górska, 
ale na to wszystko ciągle brak 
mi czasu.

KBR: Dziękuje bardzo za roz-
mowę i poświęcony cenny 
czas, życzę aby Nadleśnic-
two Dukla rozwijało się na-
dal, sprzyjać będą temu do-
bre warunki pracy w samym 
budynku Nadleśnictwa. Ży-
czę panu dalszych sukcesów 
i trochę więcej czasu dla sie-
bie, rodziny i swoich zaintere-
sowań. Darz Bór.

Zbigniew Żywiec: Dziękuję 
bardzo za rozmowę.

u dokończenie ze str. 7 

Człowiek jest niezastąpiony

Niezwykła lekcja 
historii
Wycieczka edukacyjna do Oświęcimia i Krakowa

4 grudnia 2015 roku wszyscy gimnazjaliści ZSP w Rów-
nem wraz opiekunami: Anetą Cyran, Beatą Bek, Dorotą Dołę-
gowską, Katarzyną Szubą oraz Anną Słyś w ramach realizacji 
programu „Solidarna Szkoła” uczestniczyli w wycieczce edu-
kacyjnej do Oświęcimia i Krakowa. Wyjazd został zorganizo-
wany przy współpracy z Regionalnym Towarzystwem Histo-
rycznym. Wycieczka ta była możliwa dzięki dofinansowaniu, 
które pozyskaliśmy z gminy Dukla w ramach realizacji zadań 
publicznych. W wyjeździe wziął także udział prezes RTH – 
pan Krzysztof Buczek z żoną.

Spod szkoły wyjechaliśmy o godz. 4.45, by na 9.30 dotrzeć 
do Oświęcimia. Uczniowie w pierwszej kolejności zwiedzili 
Muzeum Auschwitz - Birkenau, gdzie mieli możliwość uczest-
niczenia w niezwykłej lekcji historii. Tam dowiedzieli się 
m.in., że Auschwitz-Birkenau jest jednym z najważniejszych 
na świecie miejsc pamięci i symbolem ludobójstwa. Był obo-
zem zagłady dla Żydów europejskich oraz miejscem cierpie-

nia i śmierci setek tysięcy przedstawicieli 
wielu narodów Europy. Przez pierwsze 
miesiące istnienia obozu ginęli w nim pol-
scy więźniowie polityczni, następnie po 
złamaniu przez III Rzeszę Paktu Ribben-
trop - Mołotow, również jeńcy radzieccy. 
Miejsce to jest jednym, wielkim cmenta-
rzem bez grobów. Młodzież w ogromnym 
skupieniu i z dużym zainteresowaniem 
wysłuchała historii tego tragicznego miej-
sca. Wizyta w muzeum wywarła na nich 
ogromne wrażenie. 

W drugiej części wycieczki uczestnicy 
udali się do Krakowa, gdzie dzięki fan-
tastycznej przewodniczce zapoznali się 
z kulturą i zabytkami tego historycznego 
miejsca. Zwiedzili Wawel, spacerowali 
uliczkami Starego Miasta, Drogą Królew-
ską, wysłuchali hejnału z Wieży Mariac-
kiej, a przede wszyskim chłonęli atmos-
ferę tego wspaniałego miasta, podkreśloną 
dodatkowo przez świąteczne dekoracje. 

Wycieczka była ciekawa i bardzo 
udana, a młodzież pokazała, że jest doj-
rzała i potrafi odpowiednio się zacho-
wywać. 

Aneta Cyran

Różnorodność form wymaga 
otwartości widza

21 stycznia br. w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli odbył się 
wernisaż wystawy prac studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego dzia-
łających w ramach Studenckiego Koła Naukowo-Artystycznego „Razem”. Na wysta-
wie można zobaczyć prace plenerowe, akty, martwe natury, obrazy abstrakcyjne. Prezes 
Koła Katarzyna Fornal studentka IV roku, duklanka przedstawiła prace kolegów i kole-
żanek. Cechuje nas różnorodność, którą wyrażamy poprzez stosowanie odmiennych tech-
nik oraz skupianie się na rozmaitych tematach – powiedziała Katarzyna Fornal. Na wy-
stawie możemy zobaczyć prace studentów z IV i V roku: Katarzyny Fornal, Wojciecha 
Kornackiego, Izabeli Świrk, a także rozpoczynających swoja karierę studentów grafiki: 
Magdy Dudy, Sabiny Rzepy i Piotra Kultysa. Moja praca to schody, to druk płaski. Jej ty-
tuł „Morfeusz”, ale nie mitologiczny, tylko z Matrixa- to znak wyboru, możesz iść w jedną 
lub drugą stronę- powiedział Piotr Kultys. Sabina Rzepa lubi małe formaty. To nie do 
końca tak jest, że mały format wymaga mniej czasu, trzeba uważać aby zrobić je dokład-
nie. Moje dwie prace wykonane są techniką odprysku. Tematy prac to: Wielka budowla  
i Wielkie zamieszanie – wyjaśniła Sabina Rzepa.

Cała ekspozycja wymaga wielkiej otwartości od widza, ze względu na różnorodność. 
Zachęcam do obejrzenia prac, zapraszam do Transgranicznego Centrum Wymiany Kul-
turalnej w Dukli. Wystawa czynna do końca lutego.

(Fot. na str. 31)
Krystyna Boczar-RóżewiczGimnazjaliści z Równego na Wawelu. Fot Archiwum ZSP w Równem
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Banda Mitkowskiego
czugi”, bandyci postanowili 
dokonać napadu na dom za-
mieszkałego na Kruhelu Peł-
kińskim bogatego kupca ży-
dowskiego. Przez omyłkę 18 
kwietnia 1925 r. wtargnęli jed-
nak do domu miejscowego po-
licjanta Sentkowskiego, któ-
rego z zimną krwią bestialsko 
zamordowali. Następnie splą-
drowali całe mieszkanie i za-
brali kosztowności, gotówkę 
700 zł., buty, rewolwer i inne 
drobiazgi wartości około 1 500 
zł. Po upłynnieniu gotówki,  
w nocy 9 maja 1925 r. uzbro-
jeni w karabiny bandyci: Mit-
kowski, Mucha i Mularski, 
wtargnęli do domu właściciela 
dóbr Stanisława Zalesińskiego 
w Cieszacinie Małym i po ster-
roryzowaniu właściciela re-
alności Zalesińskiego, zrabo-
wali kosztowności, gotówkę, 
ubranie i bieliznę łącznej war-
tości około 1 500 zł. W nocy,  
19 maja 1925 r. grasujący  
w powiatach jarosławskim  
i przeworskim bandyci: Mit-
kowski, Mucha, Mularski  
i Grocholski wtargnęli z karabi-
nami do hotelu w Słaboszowie 
(powiat jarosławski) i po ster-
roryzowaniu właściciela hotelu 
Wolfa Eisenberga i jego do-
mowników, na których targnęli 
się czynnie, zabrali przeby-

wającemu w tym hotelu Czer-
wińskimu około 300 zł oraz 
srebrny zegarek.

Po tych wydarzeniach zde-
sperowana policja podjęła sze-
roko zakrojone działania za-
kończone osaczeniem bandy 
w okolicach Dukli. W ostat-
nich dniach czerwca 1925 r. 
Mitkowski, Mucha i Mularski 
z udziałem dwóch pań do to-
warzystwa, usiłowali zbiec do 
Czechosłowacji. Uciekając, 
przed ścigającą bandę, obławą 
30 czerwca w Nowej Wsi pod 
Duklą, weszli do leśniczówki 
- domu gospodarza Jędrzeja 
Cesarza, by odpocząć i wysu-
szyć ubrania. Zawiadomiona 
o tym przez żonę Cesarza, po-
licja z okolicznych posterun-
ków, osaczyła dom, gdzie prze-
bywali bandyci. Oddział poli-
cji liczył około 60 ludzi. Strze-
lanina trwała od ósmej rano do 
pierwszej po południu. Ban-
dyci zaczęli nawzajem ostrze-
liwać policję w wyniku czego 
zostali ciężko ranieni poste-
runkowi Szczelina i Wacht. 
Wkrótce z domu wybiegły to-
warzyszące bandytom kobiety, 
które policja aresztowała. Po 
dłuższym ostrzeliwaniu, wy-
szedł herszt bandy Mitkowski 
i usiłował zbiec do pobliskiego 
lasu, lecz ugodzony przez po-
sterunkowego policji kulą z ka-
rabinu, padł na miejscu. W ja-
kiś czas potem poddał się „Ma-
czuga”, a zapytany, gdzie jest 
trzeci towarzysz, oświadczył, 
że Muchę on sam zabił. Przy re-
wizji domu, policja odnalazła 4 
karabiny, dubeltówkę, 5 rewol-
werów, 76 naboi austriackich, 
9 naboi rewolwerowych, ze-
garki, łańcuszki, medalioniki. 
„Maczuga” początkowo uda-
wał umysłowo chorego, póź-
niej jednak, gdy po przewiezie-
niu go do Jarosławia, kilku po-
szkodowanych między zakwe-
stionowanymi rzeczami roz-
poznawało zrabowane u nich 

rzeczy oraz samego sprawcę 
w jego osobie, tenże przyznał 
się do popełnionych 15 rabun-
ków oraz jednego morderstwa 
rabunkowego na osobie poste-
runkowego Policji Państwo-
wej. Nadto wydał pozostałych 
członków bandy, a to Walentego 
Grocholskiego i dwóch innych. 
Za należenie do wspomnianej 
bandy i uczestnictwo w prze-
stępczej działalności zostali po-
ciągnięci do odpowiedzialno-
ści sądowej dwaj inni bandyci 
oraz pod zarzutem ukrywania 
tych bandytów — 26 osób. 14  
i 15 lipca 1925 r. przed przemy-
skim sądem w trybie doraźnym 
został przeprowadzony pro-
ces bandytów. Na salę sądową 
obsadzoną wojskiem i policją 
wpuszczano tylko za specjal-
nymi, imiennymi biletami. Na 
sali, oprócz publiczności, zna-
leźli się korespondenci sądowi 
z krakowskich i lwowskich ga-
zet. Podczas procesu odbytego 
w zaledwie dwa tygodnie po 
schwytaniu bandytów, obrońcy 
wnieśli prośbę o ułaskawienie. 
Obaj bandyci oskarżeni zostali 
o morderstwa m.in. w kwiet-
niu na posterunkowym policji  
w Kruhelu Pełkińskim. Obaj nie 
przyznawali się do winy. Gro-
cholski twierdził, iż z potrzeby 
zdobycia środków do życia brał 
udział jedynie w drobnych kra-
dzieżach. Bronił także swojego 
kolegę „Maczugę” zeznając, iż 
nigdy nie nosił on broni, a je-
dynie laskę, „karabin zaś, moż-
liwe, że „Maczuga” miał, jed-
nak nie miał do niego nabo-
jów”. Komisarz policji z Jaro-
sławia w toku procesu ujaw-
nił, iż Mularskiego „Maczugę” 
zdradziły jego kochanki opisu-
jąc kilka napadów. Dalej ujaw-
nił także, iż Mularski radził się 
go, czy ma udawać wariata czy 
też mówić prawdę. Kluczo-
wym dowodem były zeznania 
wdowy po posterunkowym po-
licji – Sentkowskim, która wraz 
z trzema córkami opisała jak 
bandyci zastrzelili jej męża, a 
następnie dokonali rabunku.  
15 lipca 1925 r. o godzinie trze-
ciej minut dwadzieścia dwie 
po południu sędzia Paar ogło-
sił wyrok, w którym uznał obu 
oskarżonych winnymi zarzu-
canych im czynów. Skazał ich 

Zwłaszcza po wydarzeniach 
wielkich wojen upłynąć musi 
pewien czas, aby powrócił spo-
kój i ludzie wrócili do normal-
nego życia. Na terenach gór-
skich i pogórza łatwiej było się 
ukryć lub zmylić pościg. Osła-
wiona negatywnie banda Mit-
kowskiego dokonywała w okre-
sie międzywojennym, głównie 
na terenie Podkarpacia i Mało-
polski licznych kradzieży, roz-
bojów a nawet morderstw. 30 
czerwca 1925 r. w Nowej Wsi 
koło Dukli została przeprowa-
dzona obława na ukrywających 
się i zabarykadowanych ban-
dytów. Od policyjnych kul zgi-
nął wówczas herszt bandy Ka-
rol Mitkowski. Inny jej uczest-
nik - Michał Mucha, zastrze-
lony został podczas akcji „za 
nieposłuszeństwo” przez kam-
rata Michała Mularskiego. 
Udało się zatrzymać zabójcę 
Muchy, wspomnianego już Mi-
chała Mularskiego „Maczugę”.

Jak doszło do wspomnia-
nych wydarzeń w Nowej Wsi, 
prawie sto lat temu? 

Banda Karola Mitkow-
skiego, grasowała w pierwszej 
połowie lat dwudziestych mi-
nionego stulecia w okolicach 
Jarosławia, Radymna i Prze-
myśla. Po wielu bezkarnych 
wyczynach, za namową „Ma-

Światowid z 11.7.1925 roku

na śmierć przez powieszenie, 
po czym karę tę zamieniono na 
rozstrzelanie. Adwokaci oskar-
żonych poprosili o odroczenie 
wykonania kary o godzinę. Za-
telegrafowano do Prezydenta 
R.P. o ułaskawienie. Po godzi-
nie szóstej przyszła odmowna 
decyzja. Do celi wobec tego 
weszła rodzina i krewni bandy-
tów: bracia Grocholskiego oraz 
matka, siostra i kochanka Mu-
larskiego. Po spotkaniu z ka-
pelanem ks. Galantem podano 
skazanym po dwa kieliszki 
wódki. Grocholski poprosił 
na kolanach o rozgrzeszenie  
i o przybycie ojca i braci „ca-
łując następnie ojca po rękach”. 
Na podwórzu więzienia stanęła 
czwórka żołnierzy mających 
dokonać egzekucji. Wyprowa-
dzono Grocholskiego z zawią-
zanymi oczyma. Padły strzały. 
Za moment wyprowadzono 

Mularskiego „Maczugę”. Ten 
zdarł opaskę z oczu i krzyk-
nął do żołnierzy: „Bracia celuj-
cie dobrze, abym się długo nie 
męczył”. I został rozstrzelany... 
działo się to w tymże dniu 15 
lipca 1925 r. o godzinie 18 mi-
nut 22. 

Dzisiaj przede wszystkim 
nie rabuje się butów, ubrania  
i bielizny i nie ma kary śmierci, 
a procesy sprawców opisanych 
przestępstw trwałyby w nie-
skończoność… 

Janusz Kubit

Wykorzystano materiały praso-
we z gazet: Ilustrowany Kuryer 
Tygodniowy – Światowid, Gazeta 
Lwowska, Gazeta Poranna, Młoda 
Republika, Ziemia Przemyska, 
Gazeta Bydgoska oraz z pita-
valu Ryszarda Dzieszyńskiego, 
„Miłość, pieniądze, i śmierć” 
wydanego przez KAW Rzeszów  
w 1984 r.

Podziękowanie
Parafialny Zespół Chary-

tatywny „CARITAS” działa-
jący przy Parafii pw. św. Ma-
rii Magdaleny w Dukli od 
1994 roku, w związku z za-
kończeniem pracy Zespołu 
w dotychczasowym składzie 
składa serdeczne podzięko-
wanie wszystkim ludziom do-
brej woli, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili się 
do niesienia wszelkiej pomocy 
na rzecz osób potrzebujących 
od początku działalności do 
końca 2015 roku. 

Podsumowując ten okres 
nie sposób wymienić wszyst-
kiego, ale chociaż skrótowo 
i w sposób bardzo ogólny 
chcemy poinformować o po-
dejmowanych działaniach. 

Można powiedzieć, że sta-
łymi działaniami podejmowa-
nymi, zwłaszcza w ostatnich 
latach były: 
• organizowanie na plebani 

spotkań opłatkowych na po-
czątku stycznia dla osób z 
naszej parafii, starszych, sa-
motnych, doświadczonych 
cierpieniem;

•  organizowanie przed ko-
ściołem zbiórek pieniężnych 
na zakup artykułów spożyw-
czych i przygotowywanie 
paczek dla rodzin znajdują-
cych się w trudnej sytuacji 
materialnej;

• typowanie dzieci z rodzin 
wielodzietnych na letnie ko-
lonie pod patronatem CARI-
TAS i ich materialne wspo-
maganie;

• w miarę posiadanych środ-
ków finansowych materialne 
wspomaganie dzieci pocho-
dzących z najuboższych ro-
dzin poprzez zakup zeszy-
tów, przyborów szkolnych, 
odzieży i obuwia przed roz-
poczęciem roku szkolnego;

• organizowanie paczek na 
dzień wspomnienia Świę-
tego Mikołaja, biskupa  
z Mirry dla dzieci z najbied-
niejszych rodzin;

• przygotowywanie życzeń 
świątecznych, ich roznosze-
nie wraz z opłatkiem i skła-
danie życzeń przed Świę-
tami Bożego Narodzenia 
wszystkim osobom starszym 
i chorym z naszej parafii, 

którym stan zdrowia nie po-
zwalał uczestniczyć w nabo-
żeństwach; 

• prowadzenie przez cały 
rok zbiórki odzieży, obu-
wia, środków czystości do 
kontenera, a następnie roz-
dawanie zebranych darów  
w każdą pierwszą sobotę 
miesiąca oraz w miarę po-
trzeby indywidualnie 
wszystkim, którzy tej formy 
pomocy potrzebowali; 

• „docieranie” do rodzin  
i osób dotkniętych np. klę-
ską żywiołową, czy innym 
nieszczęściem i niesienie 
pomocy w miarę posiada-
nych możliwości; 

• poprzez dyskretne wywiady 
środowiskowe rozeznawa-
nie potrzeb osób znajdują-
cych się w trudnej sytuacji; 

• organizowanie pielgrzymek 
do sanktuariów maryjnych 
czy innych miejsc kultu re-
ligijnego, szczególnie dla 
osób starszych; 

• podejmowanie wszelakiego 
działania w celu pozyskiwa-
nia środków materialnych 
niezbędnych dla świadcze-
nia pomocy osobom potrze-
bującym;

• inne formy pomocy dla in-
dywidualnych potrzeb osób 
czy parafii.

Ponadto, dzięki ofiarności 
sponsorów i uczestników spo-
tkań opłatkowych Zespół zo-
stał wyposażony w kontener 
do zbiórki odzieży, meble, re-
gały, stoły, obrusy, serwetki  
i zastawę stołową dla 36 osób 
niezbędne dla prowadzenia 
statutowej działalności. Rów-
nież z rąk sponsora członki-
nie zespołu otrzymały polary  
z logo CARITAS, które były 
zewnętrzną oznaką utożsamie-
nia z instytucją CARITAS. 

Dodać należy, że Zespół 
liczył 10 osób. Opiekunami  
a zarazem przewodniczącymi 
byli księża proboszczowie, 
od powstania w 1994 roku do 
przejścia na emeryturę w sierp-
niu 2014 roku – inicjator po-
wołania Zespołu przy parafii 
ksiądz prałat Stanisław Siara 
a następnie obecny ksiądz pro-
boszcz Stanisław Siuzdak. 

Spotkania odbywały się raz  
w miesiącu (oprócz wakacji) 
po wieczornej mszy świętej. 
Na tych spotkaniach po modli-
twie, katechezie i jej komenta-
rzu przez księdza proboszcza 
omawiane były zaistniałe po-
trzeby oraz sposoby pomocy. 
Członkinie niejednokrotnie 
uczestniczyły też w wyjazdo-
wych rekolekcjach i spotka-
niach organizowanych przez 
diecezjalną CARITAS, jako że 
zespół charytatywny nie może 
działać bez wewnętrznej for-
macji duchowej, czy też bez 
procesu kształtowania sumie-
nia i rozpoznania swojej bez-
interesowności, ofiarności czy 
pracowitości. 

Zdajemy sobie też sprawę, 
że świadczona pomoc była 
niewystarczająca, jak też  
z tego, że w sposób nieświa-
domy ktoś potrzebujący po-
mocy mógł zostać pominięty. 

W tym miejscu, wszyst-
kich noszących takie odczucia 
serdecznie przepraszamy.

Faktem zaś jest, że żadna 
pomoc na rzecz osób potrze-
bujących nie byłaby możliwa 
bez otwarcia wielu osób, za-
kładów pracy czy instytucji na 
dzieło dobroczynności chrze-
ścijańskiej.

Pomoc bliźnim jest głę-
boko zakorzeniona w Ewan-
gelii. „Ubogich zawsze macie 
u siebie” (J 12,8) powiedział 
kiedyś Chrystus. 

Za to otwarcie serc na po-
trzeby innych, będących w nie-
dostatku jeszcze raz wszyst-
kim, którzy w okresie tych po-
nad 20-tu lat włączali się w to 
dzieło dobroczynności skła-
damy serdeczne Bóg zapłać! 

Szczególne podziękowania 
kierujemy do księdza prałata 
Stanisława Siary za inicjatywę 
powołania Zespołu, zaangażo-
wanie i dwudziestoletnie prze-
wodniczenie pracy Zespołu. 

Dotychczasowi członko-
wie PZCH „Caritas”:
Irena Chłap, Alina Bugiel, 
Maria Chłap, Halina Gajek, 
Teresa Głód, Józefa Janusz, 
Janina Jakieła, Jolanta Kordyś, 
Krystyna Krochmal. 

Dukla, 10 stycznia 2016r.
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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

Kalendarz imprez Ośrodka Kultury w Dukli na rok 2016

Lp. Nazwa imprezy/działania Termin Miejsce Organizator

1. IX Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek 14.01. Sala widowiskowa OK. Dukla OK. Dukla

2. III Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek 21.01. Sala widowiskowa OK. Dukla OK. Dukla

3. III Międzygminny Konkurs Tańca Dukla 2016 12.02. Sala widowiskowa OK. Dukla OK. Dukla

4. Ferie z Ośrodkiem Kultury 15.02. -26.02. TCWK OK ul. Trakt Węgierski OK. Dukla

5. Wieczór malowania jaj 18.03. TCWK ul. Trakt Węgierski OK. Dukla

6. Kiermasz Wielkanocny 20.03. TCWK ul. Trakt Węgierski OK. Dukla

7. XIX Gminny Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej 22.04. sala widowiskowa OK OK. Dukla

8. III Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej 28.04. sala widowiskowa OK OK. Dukla

9. XXIV Gminny Przegląd Piosenki Religijnej Poezji i Plastyki 20.05. sala widowiskowa OK OK. Dukla

10. Plener malarski 5 –11.06. Gmina Dukla OK .Dukla

11.
Sobótkowe Spotkania z Folklorem 2016 

Targi Rzemiosła i Rękodzieła Artystycznego
19.06. parking przy MOSiR OK. Dukla

12. Dni Dukli 2016 2 – 3 .07. parking przy MOSiR OK. Dukla

13. Dożynki Gminne  
Zakończenie Wakacji 2016 28.08. parking przy MOSiR OK Dukla

14. X Jubileuszowa Edycja Powiatowego Przeglądu Piosenki 
Obcojęzycznej Dukla 2016 18.11. sala widowiskowa OK OK. Dukla

15. X Gminny Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę  
i Stroik Świąteczny 7.12. Nowa siedziba OK  

ul. Trakt Węgierski OK Dukla 

16.

Jarmark  Bożonarodzeniowy  
”Poczuj magiczny smak Świąt” 

Akcja „Podziel się miłością” na rzecz dzieci najbardziej 
potrzebujących pomocy z Gminy Dukla

11.12. TCWK ul. Trakt Węgierski 38 OK. Dukla

17. Uroczysty Koncert z okazji Świąt Bożego Narodzenia 18.12. Sala widowiskowa OK  
ul. Kościuszki 4 OK. Dukla

IX  Konkurs  Kolęd  i  Pastorałek

Koncert Galowy
III Międzygminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek

22 stycznia 2016 roku w sali widowiskowej Ośrodka Kultury 
w Dukli odbył się III Międzygminny Konkurs Kolęd i Pastora-
łek. Dzięki gościnności proboszcza Stanisława Siuzdaka, wyło-
nieni laureaci wystąpili w uroczystym Koncercie w Kościele Pa-
rafialnym pw. św Marii Magdaleny. Licznie zgromadzona pu-
bliczność podziwiała młodych artystów. W ich wykonaniu można 
było usłyszeć kolędy, pastorałki i inne pieśni związane z Bożym 
Narodzeniem. W tym roku scenę zawojowała Marlena Rygiel – 
która zachwyciła komisję artystyczną i otrzymała GRAND PRIX 
Przeglądu. 

Ośrodek Kultury organizując Koncert pragnie podtrzymać za-
nikającą tradycję wspólnego kolędowania. Komisja w składzie: 
Alina Pulnar, ks. Łukasz Mroczek i Jacek Litwin, postanowiła 
przyznać następujące miejsca i wyróżnienia: 

GRAND PRIX – Marlena Rygiel 

Kategoria klasy IV-VI 
I miejsce – Karolina Pilecka - Studio wokalno – instrumentalne 

Krzysztof Zajdel
II miejsce – Oliwia Szybka - Studio wokalno – instrumentalne 

Krzysztof Zajdel
III miejsce - Milena Wacławska – GOK Rymanów
III miejsce - Milena Zając – SP Lubatowa

Kategoria gimnazja
I miejsce – Lidia Kasperowicz – GOK Rymanów
II miejsce – Weronika Wnęk – ZSP Równe 
II miejsce – Aleksandra Dyszkowska – ZS nr2 Dukla

Kategoria dorośli 
I miejsce - Adrian Frydrych –Społeczna Szkoła Muzyczna 
II miejsce - Kinga Sobiecka – LO Iwonicz
III miejsce - Maciej Cetnarski - Studio wokalno – instrumentalne 

Krzysztof Zajdel 
III miejsce - Kinga Wróbel – Bel Canto 

Kategoria zespoły 
I miejsce - zespół „AmusicA” – kierownik; Andrzej Aszlar 
II miejsce - zespół „Cantabile” – kierownik; Krzysztof Zajdel, 

Jasionka 
III miejsce - zespół „Młodzi Łęczanie” – Kierownik; Henryk Kyc, 

Stowarzyszenie „Jedność” Łęki  Dukielskie 
Wyr. Zespól „Tereściacy” – Mszana, Zawadka Rymanowska

Norbert Uliasz
15 stycznia 2016 roku w sali widowiskowo – kinowej 

Ośrodka Kultury w Dukli odbył się IX Gminny Konkurs Ko-
lęd i Pastorałek. W konkursie wzięło udział ponad 60 uczestni-
ków, spośród których komisja konkursowa wyłoniła następu-
jących zwycięzców: 

Kategoria II (kl. I-III)
I miejsce – Zosia Baran – Bel Canto
II miejsce- Gabriela Kapłon – Bel Canto
II miejsce – Martyna Jakieła - Jasionka
III miejsce – Eliza Kowalska – Bel Canto
wyróżnienie – Katarzyna Rak - Głojsce
wyróżnienie – Dagmara Woźniak - Głojsce
wyróżnienie – Elżbieta Drozd, Karol Zima - Jasionka
wyróżnienie – Julia Głód - Dukla

Kategoria III (kl. IV-VI)
I miejsce – Stanisław Stojak - Dukla
II miejsce – Joanna Kawulok – Bel Canto
III miejsce – Małgorzata Wróbel - Jasionka
III miejsce – Martyna Kosior - Tylawa
wyróżnienie – Wiktoria Jakieła – Dukla
wyróżnienie – Michał Dubiel - Głojsce
wyróżnienie – Klaudia Trzebunia - Tylawa
wyróżnienie – Daria Rajchel – Bel Canto

Kategoria IV (Gimnazjum)
I miejsce – Julia Kula - Jasionka
I miejsce – Ilona Salwa - Tylawa
II miejsce – Bartłomiej Dębiec - Wietrzno

Kategoria V ( Dorośli)
I miejsce – Kinga Wróbel – Bel Canto
I miejsce – Anna Witek – ŚDS Cergowa
II miejsce – Marzena Głód –ŚDS Cergowa

Kategoria Zespoły
I miejsce – AmiusicaA – Łęki Dukielskie
II miejsce – Zespół Tereściacy – Zawadka Rymanowska, 

Mszana
III miejsce – Mali Łęczanie – Łęki Dukielskie
III miejsce – Zosia Baran, Eliza Kowalska, Joanna Kawulok 

– Bel Canto
Norbert Uliasz

V Konkurs Poezji 
Obcojęzycznej

Regulamin
1.W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i liceum z terenu Gminy Dukla, którzy przy-
gotują do zaprezentowania jeden wiersz przedstawiciela literatury 
danego obszaru językowego, do wyboru: (język angielski, język 
niemiecki, język rosyjski).
2. Jeden uczeń może recytować wiersz tylko w jednym języku.
3. Wiersz może recytować tylko jedna osoba.
4. Przy ocenie recytacji wierszy komisja konkursowa będzie brała 
pod uwagę:

 - opanowanie tekstu na pamięć,
 - poprawność wymowy i akcent,
 - interpretacja i wrażenie artystyczne. 

5. Kategorie wiekowe:
I kategoria - klasy od I do III Szkoła Podstawowa,
II kategoria - klasy od IV do VI Szkoła Podstawowa,
III kategoria - Gimnazjum,
IV kategoria - Szkoły ponadgimnazjalne.

6. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.
7. Konkurs odbędzie się 4 marca 2016r. o godz. 9.00 w sali wido-
wiskowej Ośrodka Kultury w Dukli
 Karty należy przesłać do 29 lutego 2016 r. na adres: 
norbert@dukla.pl, tel. 662054407
8. Cele konkursu:
 - zwiększenie atrakcyjności nauki języków obcych oraz dosko-
nalenie poprawności wymowy, poznanie przez uczniów poezji  
i otwarcie ich na kulturę innych krajów, motywowanie uczniów  
do wystąpień publicznych.
9. Zgłoszenie musi zawierać:

a. Imię i nazwisko wykonawcy 
b. Kategoria wiekowa
c. Imię i nazwisko autora i tytuł wiersza 
d. Język prezentacji
e. Instytucja delegująca 
f. Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu
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Betlejemska historia
czyli Jasełka w Zespole Szkół nr 1 w Dukli

Dwadzieścia zespołów wzięło udział w Przeglądzie

Dyrektor Jerzy Pęcak przywitał gości 
i małych artystów

Trzej królowie pokłonili się dzieciątku i złożyli dary

Wspólne zdjęcie małych artystów z gośćmi, 
nauczycielami i dyrektorem szkoły

Organizatorzy i przedstawiciele zespołów 
na wspólnej fotografii

Zespół Tereściacy z Zawadki Rymanowskiej i Mszany

Zespół Szarotka-Duklanie

II Międzygminny 
Konkurs Tańca

DUKLA 2016
Cele imprezy:
- popularyzacja różnych technik tanecznych,
- upowszechnianie tańca, jako aktywnej formy wypoczynku  

i relaksu,
- wymiana doświadczeń pomiędzy instruktorami, choreografami  

i uczestnikami konkursu.

Organizator: Ośrodek Kultury w Dukli
Czas i miejsce konkursu: Konkurs odbędzie się w dniu 12 lutego 
2016 r. o godz. 9.00 w sali widowiskowo-teatralnej Ośrodka Kul-
tury w Dukli. ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla.
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla zespołów działających przy 
szkołach, domach kultury i innych palcówkach na terenie powiatu 
krośnieńskiego. 
2. Każda instytucja może delegować maksymalnie tylko jeden ze-
spół w każdej kategorii wiekowej.
3. Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie zespoły taneczne li-
czące od 4 do 12 osób.
Kategorie wiekowe I kat - do klasy III, 
II kat - klasy IV-VI,
III kat – gimnazja, 
IV kat – szkoły ponadgimnazjalne.

Kategorie taneczne:
• taniec nowoczesny
• taniec współczesny
• taniec ludowy
• widowisko taneczne

4. Każdy zespół przygotowuje jeden lub dwa układy taneczne  
o łącznym czasie nie przekraczającym 7 min.
5. Organizator na podstawie ilości zgłoszeń wyłoni poszczególne 
kategorie taneczne i wiekowe. Powstanie odpowiedniej kategorii 
tanecznej uzależnione jest od ilości zespołów. Organizator osta-
tecznie kwalifikuje zespoły do odpowiedniej kategorii. Organiza-
tor zastrzega sobie łączenie kategorii wiekowych w zależności od 
ilości zgłoszeń. O zakwalifikowaniu zespołu do danej kategorii 
wiekowej decyduje wiek większości tancerzy z danej grupy wie-
kowej.
6. Zespoły taneczne zobowiązane są do przygotowania własnych 
nagrań na płycie CD, każde nagranie musi posiadać dokładny opis 
(nazwa zespołu, tytuł prezentacji, kategoria wiekowa)
8. Każdy zespół prezentuje się przy jednakowym oświetleniu 
sceny,

9. Kryteria ocen: Jury oceniające będzie brało pod uwagę nastę-
pujące kryteria:
 - choreografię,
 - technikę tańca,
 - dobór muzyki,
 - ogólny wyraz artystyczny, pomysłowość, dobór kostiumów.

10. Jury przyzna I, II i III miejsce w każdej kategorii tanecznej 
oraz wyróżnienia, może przyznać Grand Prix konkursu. Każdy ze-
spół otrzyma dyplom uczestnictwa a laureaci konkursu - puchary.
11. Karty zgłoszeń prosimy przesyłać do 8 lutego 2016 r. na adres: 
norbert@dukla.pl, lub Ośrodek Kultury w Dukli.
12. Wszelkie zapytania należy kierować pod nr tel. 662054407 - 
Norbert Uliasz

13. Zespoły przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub in-
stytucji delegującej.
14. Każdy zespół powinien posiadać opiekuna zgodnie z obowią-
zującymi przepisami.
15. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.

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

Koncert 
Bożonarodzeniowy

20 grudnia 2015 roku w sali widowiskowej Ośrodka Kul-
tury w Dukli, odbył się uroczysty Koncert Bożonarodzeniowy 
pt. „Jezusa Narodzonego Wszyscy Witajmy”. 

Licznie zgromadzona publiczność mogła zobaczyć zespoły 
działające przy Ośrodku Kultury m.in: trzy grupy baletowe prowa-
dzone przez panią Monikę Wagę, w widowiskowej etiudzie tańca 
klasycznego, szkółkę skrzypcową prowadzoną przez panią Irenę 
Ziębę w dwóch kolędach, zespół wokalny „Cantabile” z Jasionki 
prowadzony przez pana Krzysztofa Zajdla oraz solistów studia 
wokalnego „Bel Canto”: Elizę Kowalską, Joannę Kawulok, Zo-
fię Baran oraz zespół obrzędowo śpiewaczy „Szarotka – Dukla-
nie” w specjalnym programie świątecznym przygotowany na tę 
okazję. Zespołowi po raz pierwszy towarzyszyła nowo powstała 
kapela ludowa. Przedstawienie było pełne humoru, kolęd i pasto-
rałek. Publiczność nagrodziła wykonawców gromkimi brawami. 

Na zakończenie koncertu burmistrz Dukli Andrzej Bytnar 
złożył wszystkim życzenia świąteczne i podzielił się opłatkiem.  
Do życzeń dołączył się również proboszcz tutejszej parafii  
ks. Stanisław Siuzdak. Podczas dzielenia się opłatkiem przy akom-
paniamencie nowej kapeli wszyscy zgromadzeni wspólnie kolę-
dowali. Po koncercie na wszystkich czekał wigilijny poczęstunek 
barszcz, uszka, pierogi i ciasto.

Norbert Uliasz



Dukla.plstr. 16  nr 2/2016 Dukla.plnr 298  str. 17  

117 szopek wzięło udział w konkursie Artystycznie w Dukli

Bóg się rodzi w człowieku

Koncert galowyTropem niedźwiedzia

Dyplomy i nagrody dla przedstawicieli zwycięzców i zwycięzców 
wręczał wicestarosta krośnieński Adolf Kasprzyk

Zwycięzcom i przedstawicielom  
zwycięzców nagrody wręczał  
Stanisław Józefczyk

Jadwiga Bogacz - ŚDS w Cergowej. 1. miejsce kat IV

Fragment wystawy

Aleksandra Boczar, III kl. Gimnazjum w Komborni  
- 1. miejsce  kat II

Weronika Skalska, kl. VI ZS w Chorkówce 
- 1. miejsce kat I

Autorka pod kapliczką „Na Hrabie”

Widok na Zalew Soliński w grudniu 2015

Fot. M. Walczak i inni

Konrad Sikora dziękuje artystom z Ustrzyk Dolnych Dukielski Salon Poetycki - czytanie poezji K. K. Baczyńskiego

Staropolska wigilia w wykonaniu uczniów ZSP w Łękach Dukielskich

Ubieranie choinki

Zwycięzcy z nagrodami i dyplomami

Puchary i dyplomy wręczali Halina Cycak - sekretarz Gminy Dukla 
i ks. proboszcz Stanisław Siuzdak
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Trzecie miejsce w turnieju 
Euro Pilzno 2016

Awans  
Szymona Maciejewskiego

IX Gminny Konkurs Kolęd  
i Pastorałek

Chłopcy rocznik 2004 z brązem

Szymon Maciejewski (pierwszy z lewej)

117 szopek wzięło 
udział w konkursie
XVI Międzynarodowy Konkurs Szopek 
Bożonarodzeniowych

W Muzeum Historycz-
nym-Pałac w Dukli 7 stycznia 
2016 roku odbył się uroczysty 
Finał XVI edycji Międzynaro-
dowego Konkursu Szopek Bo-
żonarodzeniowych połączony 
z otwarciem pokonkursowej 
wystawy, wręczeniem nagród 
zwycięzcom konkursu oraz  
z występami młodych artystów 
i przedstawieniem jasełkowym 
pt. „Betlejemska dobranocka” 
w wykonaniu dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Dukli. Przez 
ten konkurs zainicjowany przez 
Powiat Krośnieński wpisujemy 
się w bogatą tradycję budowa-
nia szopek, która przekazuje 
nam ponadczasowe wartości. 
W tym roku do konkursu zgło-
szono 117 prac, których auto-
rami są uczniowie szkół pod-
stawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych oraz pod-
opieczni Domów Pomocy Spo-
łecznej z terenu powiatu kro-
śnieńskiego, miasta Krosna 
oraz ze Słowacji, z powiatu 
stropkowskiego i svidnickiego. 

Jury wyłoniło 41 laureatów 
konkursu, w poszczególnych 
kategoriach konkursowych, ale 
prace wszystkich uczestników 
konkursu zasługują na uznanie. 
Wśród zgromadzonych szopek 
przeważają prace wykonane  
z mas plastycznych, tkanin, pa-
pieru, materiałów roślinnych 
oraz makaronu i ciasta pierni-
kowego. Spotkamy też ciężkie 
szopki wykonane z metalu, ka-
mienia i bardzo delikatne, lek-
kie z serwetek papierowych, 
czy wosku. Pojawiły się rów-
nież prace wykonane w tech-
nice asamblażu, czyli z frag-
mentów bezużytecznych przed-
miotów. Prezentowane na wy-
stawie szopki jak co roku za-
dziwiają swoją różnorodno-
ścią, pomysłowością i precy-
zją wykonania. Wszystkie jed-
nak, i te rozbudowane, zdumie-
wające bogactwem szczegółów 
i te proste, symboliczne wzbu-
dzają ciepłe uczucia i pozosta-
wiają miłe wrażenia.

Aleksandra Żółkoś
 

Laureaci XVI Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych:

I MIEJSCA
1. Samanta Dubiel, kl. II SP Wojaszówka
2. Weronika Skalska, l. 12, kl. VI SP ZS Chorkówka
3. Aleksandra Boczar, l. 15, kl. III Gim. Kombornia
4. Beata Syzdek, l. 16, ZSG-H Iwonicz – Zdroju
5. Jadwiga Bogacz, ŚDS Cergowa
6. Sławomir Młocek, ŚDS Potok 
7. Lukáš Milan Ivančo, l. 11, ZŠ Mlynská, Stropkov
8. Veronika Vatehová, l. 15, CZŠ sv. Petra a Pavla, Stropkov
9. Kristína Gočová, l. 12, Spojená škola ZŠ Svidník
10. Emma Baranová, l. 14, Súkromná základná škola Giral-

tovce
11. Kristián Pecha, l. 10, Detský domov, Svidník

II MIEJSCA
1. Katarzyna Koleniewicz, kl. II SP Draganowa
2. Nikodem Lula, kl. VI ZS i Pl. Bóbrka
3. Karolina Frankowicz, kl. III Gim, ZSP Królik Polski
4. Michał Latkiewicz, kl. III Gim. Kopytowa
5. Wiktoria Gąsior, l. 16, ZSG-H Iwonicz – Zdrój
6. Michal Ferenc, l. 9, ZŠ Nižný Mirošov
7. Katarzyna Filip, ŚDS Potok
8. Alexandra Bartková, l. 12, Komunitné centrum Stropkov
9. Pavol Meško, Detský domov, Stropkov

III MIEJSCA
1. Mateusz Szafran, l. 12, kl. VI SP Wróblik Szlachecki
2. Iwona Frankowicz, kl. V SP ZSP Królik Polski
3. Maria Buriak, kl. VI Świetlica Szkolna ZS nr 1 w Dukli
4. Emilia Machura, l. 9, kl. II SP Leśniówka
5. Kamila Krochmal, lat 8, kl. II SP w Krasnej
6. Amelia Akslar, kl. I Społeczne Gim. Rogi
7. Daniel Wojtunik, l. 18, kl. III ZSZ ZS Jedlicze
8. Szymon Sikora, l. 19, kl. IV T. Drzewne, MZSP Miejsce 

Piastowe
9. Tadeusz Zając, ŚDS Cergowa
10. Ema Slivková, l. 9, ZŠ Mlynská, Stropkov
11. Radka Džupinová, l. 11, ZŠ Karpatská, Svidník
12. Timotej Partila, ZŠ Giraltovce

WYRÓŻNIENIA
1. Przemysław Kowalski, kl. IV SP Łęki Strzyżowskie
2. Norbert Wożniak, l. 8, SP ZSP Tylawa
3. Aleksandra Uliasz, kl. V SP Rogi
4. Jakub Kania, Patrycja Zając, kl. VI SP Lubatowa
5. Maja Kuras, kl. III SP ZSP Jaśliska
6. Beata Baran, l. 7, OSM I st. Krosno
7. Piotr Kiełbasa, kl. II SP Krasna
8. Elżbieta Syrek, kl. I Gim. Publiczne Przybówka
9. Anna Cichoń, kl. III Gim. Lubatowa

Awans Szymona 
Maciejewskiego do II 

Grand Prix Polski Żaków
9 stycznia 2016r. w Stalowej Woli odbyło się II Grand Prix 

Podkarpacia Skrzatów 
 i Żaków w tenisie stołowym. W zawodach wystartowało troje 

zawodników UKS TKKF MOSiR Dukla Aleksandra Jurczyk, Szy-
mon Maciejewski oraz Oskar Maciejewski. Najlepszy wynik uzy-
skał Szymon Maciejewski wygrywając kategorię żaków, dzięki 
czemu wywalczył awans do turnieju ogólnopolskiego, który od-
będzie się 22-24.01.2016r. w Radomiu. Oprócz Szymona w Ra-
domiu wystartują Maja Krukar oraz Miłosz Sawczak, który będzie 
rozstawiony z numerem 1.

Miejsca zawodników w turnieju :
1 miejsce Szymon Maciejewski awans do II Grand Prix Polski 

Żaków
4 miejsce Oskar Maciejewski (w kategorii skrzat)
17 miejsce Oskar Maciejewski (w kategorii żak)
21 miejsce Aleksandra Jurczyk (w kategorii żak)

Bogdan Maciejewski

Nagrodzeni uczestnicy konkursu z organizatorami
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

Trzecie miejsce w turnieju 
Euro Pilzno 2016

10 stycznia 2016 r. chłopcy z rocznika 2004 wzięli udział  
w turnieju Euro Pilzno 2016.

W zawodach wzięły udział następujące zespoły: LKS Rze-
mieślnik Pilzno 2004, LKS Rzemieślnik Pilzno 2005, Łękawica, 
Wisłoka Dębica, AP Jasło, Lechia Sędziszów, Kamieniarz Go-
lemki Luks Skrzyszów, Dap Dębica, Brzostowianka Brzostek oraz 
MOSIR Dukla.

Nasza drużyna rozgrywała swoje mecze w grupie B, w której 
to pokonując zespoły z Brzostka 3-1, Pilzna 4-0, Skrzyszowa 1-0 
ulegając natomiast zespołom z Golemek 1-2 i Dębicy 0-1 zajęła 
ostateczni 2 miejsce premiowane awansem do półfinałów. W pół-
finale chłopcy musieli uznać wyższość kolegów z Jasła 1-4, którzy 
to ostatecznie zwyciężyli w całym turnieju. W meczu o 3 miejsce 
zawodnicy MOSiR Dukla zrewanżowali się kolegom z Dębicy za 
porażkę w grupie pokonując ich 2-1.

MOSiR Dukla reprezentowali: Nycz Seweryn, Stojak Stani-
sław, Budzisz Grzegorz, Gumienny Paweł, Pasterczyk Bartło-
miej, Skotnicki Eryk, Gołąbek Daniel, Wajs Konrad, Korzec 
Bartłomiej, Wójcik Wiktor.

Bramki dla naszego zespołu zdobywali: Budzisz Grzegorz x6, 
Wajs Konrad x3, Pasterczyk Bartłomiej x1, Korzec Bartłomiej 
x1

Bardzo dobra organizacja turnieju, wysoki poziom piłkarski 
rozgrywek oraz satysfakcjonujące 3 miejsce sprawiły iż zawod-
nicy wracali do domów zmęczeni ale zadowoleni.

Piotr Drozd

Chłopcy z rocznika 2008 
w meczach Profbud Ligii

Chłopcy z rocznika 2008, w niedzielę 10 stycznia, rozegrali 
kolejne mecze w ramach Profbud Ligi. Tym razem na koncie zna-
lazła się 11-to punktowa zdobycz. Wygrali z Ziomkami Rzeszów, 
Sandecją Nowy Sącz i Budziwojem Grunwald natomiast zremi-
sowali ze szkółką Bardomed Krosno oraz Beniaminkiem Girls 
Krosno. 

W pozostałych meczach lepsi od nas okazali się przeciwnicy. 
MOSiR Dukla – Beniaminek Krosno   0 – 4
MOSiR Dukla – KAP Bardomed  1 – 1
MOSiR Dukla – Beniaminek Krosno Girls 1 – 1
MOSiR Dukla – AP Sanok 0 – 4
Ziomki Rzeszów – MOSiR Dukla 0 – 2
AP Jasło – MOSiR Dukla  2 – 1
Stal Mielec – MOSiR Dukla 3 – 0
Sandecja Nowy Sącz – MOSiR Dukla 1 – 2
Grunwald Budziwój – MOSiR Dukla 2 – 4

Daniel Ożga 

VI GMINNA LIGA 
SZACHOWA O PUCHAR 

BURMISTRZA DUKLI
14 stycznia 2016 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  

w Dukli odbyły się zawody szachowe w ramach VI Gminnej Ligi 
Szachowej o Puchar Burmistrza Dukli. W zawodach wystartowało 
31 zawodników z Jasionki, Dukli (ZS nr 1 i ZS nr 2), Rogów i Iwli

Turnieju P 15’ po trzech rundach:
1. Frączek Tomasz Iwla

Turniej P 60’+10” po trzech rundach:
1. Szczurek Patryk Jasionka
1. Kucza Arkadiusz Rogi
1. Kandefer Mateusz Rogi

Klasyfikacja ligi po trzech rundach:
1. Szczurek Patryk pkt. 6 Jasionka
2. Kucza Kamil pkt. 6 Rogi
3. Kluk Julia pkt. 5,5 Iwla

Wyniki w poszczególnych kategoriach:
SP I-III
1. Kandefer Mateusz Rogi
2. Kowalewski Paweł Rogi
3. Wierdak Kamil Iwla
SP IV-VI
1. Szczurek Patryk Jasionka
2. Kucza Kamil Rogi
3. Kucza Arkadiusz Rogi
Gimnazjum
1. Kluk Julia Iwla
2. Frączek Tomasz Iwla
3. Kiołtyka Rafał Rogi
Szczegółowe wyniki z obu turniejów na stronie: http://www.

chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_6245/ http://www.chessarbiter.
com/turnieje/2015/ti_6246/

Kolejny zjazd ligi 10 lutego 2016 r. w MOSiR w Dukli. 
Jerzy Gunia

Głosuj na  
Jeremiego Sawczuka

w Plebiscycie na Najpopularniej-
szego i Najlepszego Sportowca 
Powiatu Krośnieńskiego 2015
Jeremi Sawczuk z Teodorówki od 7 lat trenuje karate. Na-

leży do krośnieńskiego Klubu Karate Kyokuskin. W 2015 zdobył 
liczne trofea, w tym I miejsce i tytuł Pucharowego Mistrza Europy 
Karate Kyokuskin w Katowicach.

Zachęcam do oddania głosu na Jeremiego Sawczuka w Plebi-
scycie na Najlepszego i Najpopularniejszego Sportowca 2015 Po-
wiatu Krośnieńskiego. Oddać głos można  wysyłając sms-a pod 
numer 7136  o treści: PKS20.22.5.25.27.T8.D3  lub wysyłając ku-
pon   z gazety  „Nowe Podkarpacie” na adres: “Nowe Podkarpa-
cie”, 38 – 400 Krosno, ul. Słowackiego 6 z dopiskiem “PLEBI-
SCYT” w terminie do 4 lutego 2016 roku (decyduje data stempla 
pocztowego).

Bpudło 

Regulamin Plebiscytu na Najpopularniejszego i Najlepszego 
Sportowca oraz Najpopularniejszego Trenera i Działacza Powiatu 
Krośnieńskiego 2015 r.

1. Wybiera się pięciu najpopularniejszych sportowców oraz naj-
popularniejszego trenera i działacza powiatu krośnieńskiego.
2. Wybierani są sportowcy, trenerzy i działacze reprezentujący 
kluby, szkoły, stowarzyszenia, związki sportowe i amatorskie dru-
żyny działające na terenie powiatu krośnieńskiego lub zamieszku-
jący na terenie powiatu krośnieńskiego.
3. Głosowanie odbywa się na oryginalnych kuponach zamieszczo-
nych w “Nowym Podkarpaciu”.
4. Organizator przedstawia listę sportowców, trenerów i działa-
czy, wśród których typuje się najpopularniejszych.
5. Warunkiem nominacji zawodnika do plebiscytu jest ukończony 
15 rok życia 1 stycznia 2016 r. 
6. Ważne kupony winne zawierać 5 różnych nazwisk sportowców 
oraz nazwisko trenera i działacza.
7. Sportowcy umieszczeni na kuponach w kolejności od numeru 
1 – 5 otrzymują następującą liczbę punktów: 1 – 5 punktów, 2 – 4 
p., 3 – 3 p., 4 – 2 p., 5 – 1 p.
Natomiast trener i działacz za każde umieszczenie na kuponie 
otrzymuje 1 punkt.
8. Kupony konkursowe należy przesyłać pod adres: “Nowe 
Podkarpacie”, 38 – 400 Krosno, ul. Słowackiego 6 z dopiskiem 
“PLEBISCYT” w terminie do 4 lutego 2016 roku (decyduje data 
stempla pocztowego).
9. Głosowanie odbywa się również drogą sms - ową (szczegóły za-
łącznik do regulaminu). 
10. Sportowcy, którzy po podsumowaniu punktów z wszystkich 
ważnych kuponów oraz z głosowania sms-ami zajmą pierwsze 5 
miejsc, zostaną uhonorowani okolicznościowymi statuetkami,  
a wszyscy nominowani pamiątkowymi dyplomami.
11. Najpopularniejszym trenerem i działaczem sportowym zosta-
nie osoba, która otrzyma największą liczbę głosów. Zostanie ona 
wyróżniona statuetką, a nominowani pamiątkowymi dyplomami.
12. Ogłoszenie wyników nastąpi w tygodniku “Nowe Podkarpacie” 
oraz w gazecie powiatowej „Nasz Powiat”.

Zaproszenie  
na Ligę Rowerową

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli zaprasza na Pod-
karpacką Ligę Rowerową w Formule XC, która będzie głównie 
skierowana do dzieci i młodzieży w celi promocji naszego re-
gionu. Planujemy stworzyć klasyfikację rodzinną, która będzie 
motywacją dla rodziców do wspólnego udziału w wyścigach ro-
werowych. Więcej szczegółów już wkrótce. (Plakat na wkładce)

Michał Szopa 
Dyrektor MOSiR Dukla

13. Spośród nominowanych zawodników Kapituła Plebiscytu wy-
bierze:
- trzech najlepszych sportowców w kolejności miejsc ( z wyłącze-

niem nominowanych piłkarzy) 
- trzech najlepszych piłkarzy
- najlepszego sportowca niepełnosprawnego, 

14. Najlepszych zawodników zgodnie z pkt. 13 Kapituła wybierze 
spośród nominowanych, którzy osiągnęli wyniki na poziomie po-
nadgminnym. 
15. Najlepsi zawodnicy uhonorowani zostaną nagrodami Kapituły. 
16. Dla uczestników plebiscytu przewidziane są upominki. 
17. Oficjalne zakończenie Plebiscytu odbędzie się 18 lutego 
2016 r. w Głowience
 Organizatorzy powiadomią zainteresowane osoby i laureatów 
plebiscytu.
18. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ostatecznej inter-
pretacji regulaminu na najpopularniejszego sportowca, trenera  
i działacza powiatu krośnieńskiego.

Opłatek na Cergowej 
już po raz dwudziesty

3 stycznia 2016 roku odbyło się XX spotkanie miłośników 
gór na „turystycznym opłatku”, na Cergowej. Mroźny poranek, 
ok. – 150C, słońce, szadź na drzewach i trawach, bezwietrznie, 
a na grzbiecie Cergowej śnieg. Piękna zimowa sceneria Beskidu 
Niskiego. A bywało różnie w poprzednich latach: silny wiatr, mgła, 
czasem sypał śnieg, czasem padał deszcz, ale była też słoneczna  
i mroźna aura jak w tym roku. Większość osób poprowadził przez 
kładkę na Jasiołce i Nową Wieś pomysłodawca tych spotkań – pre-
zes oddziału PTTK Krosno – Ryszard Majka „Mauzer”. Niektó-
rzy samodzielnie zmierzali do szczytu innymi trasami: od Jasionki 
czy Zakluczyny. Na szczycie składanie życzeń, tradycyjne łama-
nie się pieczonym chlebem z czosnkiem niedźwiedzim. Czosnek 
niedźwiedzi jest rośliną objętą ochroną częściową - nie można go 
zrywać w lesie, ale można go uprawiać. Ma wszystkie właściwo-
ści czosnku pospolitego, jednak przewyższa go pod względem za-
wartości pewnych substancji, przede wszystkim związków siarki, 
które pozytywnie wpływają na układ sercowo-naczyniowy, pokar-
mowy, a także pomagają zwalczać wirusy, bakterie czy drożdżaka 
odpowiedzialnego za grzybicę. 

Potem oczywiście wspólna fotografia przy krzyżu na szczy-
cie Cergowej. Po wpisaniu się do pamiątkowego zeszytu wszyscy 
zeszli do „Złotej Studzienki”. Tam przy ognisku można się było 
ogrzać, upiec kiełbasę i porozmawiać ze znajomymi z turystycz-
nych szlaków. Powspominać zeszłoroczne wyjazdy i zaplanować 
nowe wyprawy. W jubileuszowym spotkaniu na Cergowej uczest-
niczyło ponad 100 osób.

Do zobaczenia na turystycznych szlakach !
Grzegorz Lega
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Artystycznie w Dukli
Kultura to piękna sprawa, dlatego nie wolno zakopywać jej 

gdzieś głęboko. Kulturę trzeba wciąż rozwijać i ubogacać. Stąd 
nasze inicjatywy, które niedawno zostały znów w jakiejś części 
zrealizowane. 

Dwadzieścia zespołów wzięło 
udział w Przeglądzie
VII Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Kolędy i Pastorałki”

…Bóg się rodzi  
w człowieku…

„...To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków, pod da-
chem tkliwej kolędy Bóg rodzi się w człowieku” te słowa Emi-
lii Waśniowskiej stanowiły motto tegorocznego Spotkania Wigi-
lijnego w ZSP im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich.

Na udekorowanej na tę uroczystość hali widowiskowo spor-
towej 22 grudnia 2015 roku spotkali się uczniowie, nauczyciele 
oraz zaproszeni goście. Pani Dyrektor Krystyna Delimata powi-
tała przybyłych na naszą uroczystość: pana burmistrz Andrzeja 
Bytnara, panią wiceburmistrz Elżbietę Wróbel, księdza Zdzisława 
Babiarza, księdza Romana Jagiełło, przedstawicieli Rady Rodzi-
ców oraz emerytowanych pracowników szkoły. W Bożonarodze-
niowy nastrój wprowadzili wszystkich uczniowie. Młodzież w 
świątecznej inscenizacji w bardzo interesujący sposób przypo-
mniała nam o istocie świąt Bożego Narodzenia oraz o szacunku 
do tradycji. Widzowie mieli okazję zobaczyć staropolską wigi-
lię, dowiedzieć się dlaczego na stole pojawiają się tradycyjne wi-
gilijne potrawy oraz poznać zapomniane już przesądy, wierzenia 
związane z tym magicznym dniem. Uczniowie klas IV, II i III gim-
nazjum z wielkim przejęciem i zaangażowaniem odegrali swoje 
role. Jedną z tradycji, które przetrwały wiele lat jest kolędowanie. 
Część artystyczna zakończyła się pięknym śpiewem kolęd wyko-
nanych przez szkolny chór oraz absolwentki naszej szkoły, które 
chętnie nadal z nami współpracują. Akademię przygotowali: mon-
taż słowno – muzyczny: Bernarda Skalska, Barbara Wierdak, Ka-
tarzyna Szczurek oraz Andrzej Aszlar, dekoracje: Katarzyna Maj-
chrzak oraz Magdalena Majchrzak.

Po występie uczniowie rozdali wszystkim opłatki by „dzieląc 
się opłatkiem każdy mógł dzielić się sercem”.

Katarzyna Szczurek

Betlejemska historia,
czyli jasełka w Zespole Szkół nr 1 w Dukli

18 stycznia przyjechał do 
Dukli na moje zaproszenie Te-
atr Formy PARRA z Ustrzyk 
Dolnych, który miał zagrać dla 
uczniów dukielskiego gimna-
zjum i liceum. Ten dzień spo-
tkania z teatrem był na pewno 
ciekawym doświadczeniem dla 
młodych widzów, którzy mieli 

okazję obejrzeć wspaniały 
spektakl pt. „Lili”. Historia 
dwóch nastolatek chorych od-
powiednio na bulimię i anorek-
sję przedstawiona w teatrze pla-
stycznym i absurdu. Reżyserka 
spektaklu Grażyna Kaznowska 
oparła sztukę na autentycznych 
tekstach blogów dwóch mło-

dych dziewczyn. Mistrzostwo 
gry młodych aktorów PARRY 
myślę, że zaskoczyło wszyst-
kich zgromadzonych w sali 
widowiskowej Ośrodka Kul-
tury. Po spektaklu młodzi ak-
torzy wraz z panią reżyser opo-
wiedzieli o swoich poczyna-
niach, o ich działaniu i wyjaz-
dach teatralnych. Publiczność 
mogła dowiedzieć się, jak wy-
gląda produkcja takiego spekta-
klu „od kuchni”. Teatralne spo-
tkanie zostało dopełnione po-
kazem sztuki „Afrodis. Fan-
tazja morska”, którą zagrała 
moja trupa teatralna A(rt)kro-
polis. W ten sposób, jak pod-
kreśliła pani Kaznowska, widz 
mógł zobaczyć jak różne i do-
pełniające się są spektakle te-
atralne. Sztuka jest jak mozaika 
złożona z wizji wielu artystów 
i jakiś skrawek tej mozaiki mo-
gli podziwiać uczniowie tego 
dnia. Przy tej okazji pragnę po-
dziękować Ośrodkowi Kultury 
w Dukli za wsparcie finansowe 
i Urzędowi Gminy Dukla za 
upominki dla aktorów PARRY.

Drugi dzień poczynań (19 
stycznia) opierał się już na kla-
syku polskiej poezji czasów 
wojny. Kilka dni przed 95 rocz-
nicą narodzin poety Krzysz-

tofa Kamila Baczyńskiego za-
prezentowaliśmy zgromadzo-
nej publiczności jego poezję. 
Przy akompaniamencie autor-
skiej muzyki Dominiki Sikory 
wespół z uczennicami dukiel-
skiego liceum poprowadziłem 
widzów w opowieść o weselu 
poety. Trudno było tego doko-
nać, bo poezja Baczyńskiego 
jest pełna niepokoju, ale i pełna 
jakiegoś dobrego pragnienia, 
prześwitu nadziei, który to 
prześwit pomógł ukazać mło-
dego bohatera niepodległościo-
wego zrywu z 1944 roku nie 
jako osobę tragiczną, ale ży-
jącą pełnią życia aż do samego 
końca. Zdawało się, że czyta-
nie poezji i muzyka są jakimś 
przedsionkiem pięknej krainy, 
z którego nie chce się wycho-
dzić. Godzinne spotkanie było 
czymś niesamowitym i oby na 
kolejne wieczory przychodziło 
jeszcze więcej osób. 

Kolejny zaś wieczór z cy-
klu Dukielskiego Salonu Po-
etyckiego zajmie widowisko 
teatralne oparte na poezji Zbi-
gniewa Herberta. 

Konrad Sikora
Fot. Piotr Jakieła

W ramach organi-
zowanego przez Staro-
stwo Powiatowe w Kro-
śnie „Festiwalu Świąt 
Bożego Narodzenia”, 
6 stycznia br. w święto 
Trzech Króli w Łękach 
Dukielskich w kościele 
pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa odbył się 
VII Powiatowy Przegląd 
Zespołów Śpiewaczych 
„Kolędy i Pastorałki”. 
Organizatorem imprezy 

byli: Starostwo Powiatowe  
w Krośnie, Ośrodek Kultury w 
Dukli i Stowarzyszenie Kultu-
ralno-Rekreacyjne „Jedność” 
w Łękach Dukielskich. 

Przegląd rozpoczął się 
mszą św., którą odprawił ks. 
proboszcz parafii łęckiej Zdzi-
sław Babiarz. Po mszy św. jako 
pierwsi wystąpili gospodarze, 
czyli Zespół Folklorystyczny 
„Łęczanie” z Łęk Dukielskich. 
W przeglądzie wzięły rów-
nież udział: Zespół Śpiewaczy 
„Wietrznianki” z Wietrzna, Ze-
spół „Młodzi Łęczanie”, Ze-
spół Śpiewaczy „Nadzieja” 
ze Zręcina, Zespół Śpiewa-
czy „Seniorzy” ze Świerzo-
wej, Zespół Śpiewaczy „Wro-
canianki” z Wrocanki, Zespół 
Ludowy „ Mali Lubatowianie” 
i „Lubatowianie” z Lubato-
wej, Zespół Śpiewaczy „Ustro-
bianki” z Ustrobnej, Zespół 
Śpiewaczy „Odrzykonianki” z 

Odrzykonia, Zespół „Magno-
lia” z Podniebyla, Zespół Śpie-
waczy „Jutrzenka” z Kopyto-
wej, Zespół Śpiewaczy „Bo-
brzanie” z Bóbrki wraz z ka-
pelą ludową, Zespół Śpiewa-
czy „Jarzębina” z Piotrówki, 
Zespół Śpiewaczy „Głojszcza-
nie” z Głojsc, Zespół Teatral-
no-Obrzędowy „Równianie” 
z Równego, Zespół Szarot-
ka-Duklanie „ z Dukli wraz z 
nowopowstałą kapelą, Zespół 
Śpiewaczo-Obrzędowy „Ro-
gowice” i Zespół „Mali Rogo-
wice” z Rogów, Zespół „Tere-
ściacy” z Zawadki Rymanow-
skiej i Mszany, który jako je-
dyny bisował i zebrał najwięk-
sze brawa. Całą imprezę pro-
wadziła pani Grażyna Ostrow-
ska inspektor z wydziału pro-
mocji powiatu krośnieńskiego. 
W przeglądzie uczestniczyli 

także: wicestarosta krośnieński 
Adolf Kasprzyk, Iwona Stefa-
nik członek Zarządu Rady Po-
wiatu Krośnieńskiego, sekre-
tarz gminy Dukla Halina Cy-
cak, wójt gminy Wojaszówka 
Sławomir Stefański, Wicepre-
zes LGD „Kraina Nafty” Stani-
sław Chochołek, Andrzej Krę-
żałek radny powiatu krośnień-
skiego. Każdy zespół otrzy-
mał od organizatorów pięk-
nego anioła, pamiątkę regio-
nalną z Beskidu Dukielskiego, 
która kierownikom zespołów 
lub przedstawicielom wrę-
czali w/w goście. Przegląd za-
kończył się uroczystą kolacją  
i wspólnym kolędowaniem go-
ści i uczestniczących w prze-
glądzie zespołów.

Krystyna Boczar-Różewicz

Mamy okres bożenarodze-
niowy, śpiewamy kolędy, wy-
stawiane są jasełka. Za twórcę 
jasełek uważany jest św. Fran-
ciszek, który pierwszą taką 
scenę zaaranżował w 1223 
roku w Greccio. Ich treścią 
była historia narodzenia Je-
zusa w Betlejem i spisku He-
roda. Początkowo figury były 
nieruchome, za przyczyną za-
konu franciszkanów i bernar-
dynów wprowadzono mario-
netki. W pierwszej połowie 
XVIII wieku biskupi polscy 
zakazali wystawiania jasełek 
w kościołach, ze względu na 
coraz szersze przenikanie do 
treści przedstawień scen i po-
staci o charakterze ludowym. 
Z szopkami zaczęli wów-
czas kolędować poza mu-
rami świątyń żacy, czeladnicy 
i inni. Dały one początek wę-
drownym teatrzykom ludo-
wym o świeckim charakterze.

Teksty jasełkowe, najczę-
ściej gwarowe były w więk-
szości anonimowe. Przera-
biano je wielokrotnie, między 
innymi ze względu na fakt, że 
zawierały wątki odwołujące 
się do aktualnych wydarzeń. 
Znanych jest także wiele li-
terackich opracowań jasełek, 
a najbardziej znane jasełka to 
„Betlejem polskie” Lucjana 
Rydla.

14 stycznia uczniowie 
klasy IIa Szkoły Podstawo-
wej w Dukli zaprezentowali 
jasełka pt. „Mały pastuszek  
i wielki rozbójnik”. Przed in-
scenizacją uczniowie star-
szych klas pokazali swoje 
zdolności wokalne śpiewa-
jąc piękne, polskie kolędy: 
Cicha noc, W żłobie leży  
i inne. Dyrektor szkoły Jerzy 
Pęcak przywitał wszystkich 
przybyłych, podkreślając że 

w środowisku lokalnym na-
leży się spotykać przynaj-
mniej w okresie bożonarodze-
niowym. Uczniów przygoto-
wywały nauczycielki: Józefa 
Winnicka-Sawczuk – nauczy-
cielka nauczania początko-
wego i Małgorzata Such – na-
uczycielka muzyki. W spotka-
niu wzięli udział przedstawi-
ciele gminy Dukla: burmistrz 
Dukli Andrzej Bytnar i sekre-
tarz Gminy Dukla Halina Cy-
cak, a także kierownicy jed-
nostek pomocniczych gminy. 
Gościem honorowym była 
Maria Kurowska wicemarsza-
łek Województwa Podkarpac-
kiego. Spotkanie jasełkowe 
zakończyło się skromnym po-
częstunkiem, który przygo-
towali rodzice uczniów. Ro-
dzice mieli także swój wkład 
w przygotowanie jasełek, z 
pewnością bez ich zaanga-
żowania przygotowanie tak 
pięknej inscenizacji nie by-
łoby możliwe.

W jasełkach wzięli udział 
uczniowie klasy IIa:

Adam Ben Saad, Klau-
dia Długosz, Gabriela Drozd, 
Olaf Drozd, Jakub Dubiel, 
Gabriel Firlej, Dominika Ja-
kieła, Patryk Kaczmarski, 
Wiktoria Konop, Krystian 
Kordyś, Miłosz Krowicki, 
Izabela Kubit, Oliwia Majkut, 
Nikola Przegrocka, Wiktor 
Przybytkowski, Filip Rachfał, 
Kacper Rysz, Maciej Świątek, 
Oliwier Uliasz, Gracjan Wal-
czak, Krystian Wasiak, Jakub 
Winiarski, Patrycja Winiar-
ska, Stanisław Żwirecki.

Kolędy wykonali:
Stanisław Stojak, Wikto-

ria Jakieła,Emilia Zając, Gra-
cjana Warzecha

Krystyna Boczar-Różewicz

Teatr Formy PARRA z Ustrzyk Dolnych

Zespół Śpiewaczy  
„Wietrznianki” z Wietrzna
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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 2015 
r, poz.1774), § 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 Równem obejmująca działkę nr 
397/7 o powierzchni 0,1255 ha, zabudowaną budynkiem 
usługowym o pow. użytkowej 168,04 m2 wyposażonym w 
instalację elektryczną, wod.-kan., gaz i c.o., objęta Księgą 
Wieczystą nr KS1K/00064048/7, zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość po-
łożona jest w terenie oznaczonym symbolem „U2”- teren 
usług komercyjnych – 70% i „KU1”- teren urządzeń komuni-
kacyjnych – 30%. Działka położona przy drodze krajowej nr 
9. Budynek obciążony jest umowami najmu zawartymi na 
czas nieokreślony.

Zgodnie z art. 678 § 1 Kodeksu Cywilnego zbycie przedmiotu umo-
wy podczas trwania stosunku najmu nie powoduje ustania 
tego stosunku.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1774) upłynął dnia 11 stycznia 2016 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 127 500,00 zł ( wartość brutto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 13 000,00 zł.

Kwota ustalona w przetargu zwolniona jest z podatku VAT od 
towarów i usług.

Przetarg odbędzie się dnia 9 marca 2016 r. o godz. 9
00

 w pok. 
Nr 304 znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli.  

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) 
informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony 
został wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz obejmuje działki nr 760, 2104 i 5007 położone 
w Łękach Dukielskich.
Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 22 lutego 2016 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli.

Burmistrz
Andrzej Bytnar ciąg dalszy na str. 26 u

Grudniowa Solina
Zalew Soliński kojarzymy z zatłoczonym latem 

przez turystów i letników miejscem wypoczynku. Gru-
dniowa Solina to spokojna oaza, dlatego fajnie było 
zwiedzać zalew przy niskim poziomie wody, wędrując 
brzegiem zbiornika podziwiając piękno przyrody. Tym 
razem uczestniczyłam w 8 zajęciach tropem niedźwie-
dzia po terenach niedostępnych i mało uczęszczanych, 
organizowanych przez PTTK Krosno od Teleśnicy do 
Chrewtu. Już na początku naszej wędrówki dołączył do 
nas sympatyczny piesek, który przeszedł jako dzielny 
turysta całą trasę około 20 km. Piękne opustoszałe  
o tym czasie zatoczki, szmaragdowa woda w zalewie, 
odkryte brzegi, zacumowane łódki i straszące w zaro-
ślach przyczepy campingowe to uroki bieszczadzkiej 
perełki. Bardzo miłe spotkanie z panem Brosem, któ-
rego te piękne tereny zauroczyły i pozostał tutaj na za-
wsze. Opowiadał o swoim życiu o ciekawych spotka-
niach ze zwierzętami o swoim samowystarczalnym go-
spodarstwie. 

W bezpośrednim kontakcie z przyrodą ludzie stają 
się jej nieodłączną częścią. Pogoda piękna, tereny opu-
stoszałe, drogi błotniste, humory wspaniałe i towarzy-
stwo sympatycznego pieska. Wsiadamy do autokaru a 
piesek z nami, no i problem bo już ciemno-jak on wróci 
do domu. Po krótkiej dyskusji postanowiliśmy naszego 
przyjaciela czworonoga odwieźć do domu, ze spokoj-
nym sumieniem, zadowoleni powróciliśmy do domu.

Tekst i zdjęcia: Maria Walczak

Tropem niedźwiedzia
Wędrówki zimowe w okolicy 

zalewu Solińskiego w ciszy i spo-
koju bez masowej inwazji tury-
stów dla obserwatorów przyrody to 

frajda. Rajskie, Horodek i Werlas to 
miejsca godne uwagi. Poziom wody 
w zalewie jest bardzo niski, idąc do 
kapliczki na Skale w Rajskiem szli-
śmy po dnie twardym, mulistym i 
popękanym. Kapliczka ta zwana; na 
Hrabie /Skale /Grabie/ znajduje się 
na wzniesieniu przy drodze, wąwo-
zie prowadzącym do Chrewtu./zdj./

Horodek to nieistniejąca miej-
scowość zalana przez wodę, na 
brzegu znajdują się solidne dwa sza-
łasy i dąb który był zalany przez 
wodę, obecnie od niej oddalony 
kilka metrów. Na dębie są znaki do-
kąd sięgała woda w latach mokrych, 
stojąc pod drzewem z ręką wycią-
gniętą do góry z kijem było to 4 me-
try. W tym miejscu poziom wody 
obniżył się około 5-6 metrów. Tym 
razem wszystko osnuła mgła, która 
odkrywała to zasłaniała widoki. 

Chyba jesteśmy sympatyczną 
grupą, bo i tym razem do nas do-
łączyły dwa pieski, przemierzając  
z nami całą trasę.

Maria Walczak
Pies turysta

156,2 tys. zł z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki

W ubiegłym roku zostało zakończone zadanie: „Budowa bo-
iska do piłki nożnej plażowej, siatkówki plażowej wraz z wy-
posażeniem, oświetleniem, odwodnieniem, ogrodzeniem i doj-
ściami w Dukli”. Zadanie było finansowane przez gminę Dukla 
i Ministerstwo Sportu. Całkowity koszt realizacji zadania to 507 
135,45 zł, w tym udział środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
to 156 000,00 zł.

W ramach realizowanego zadania wykonano niwelację terenu, 
asfaltowy plac pod SkyPark, boiska z nawierzchnią piaskową do 
piłki nożnej plażowej i siatkówki plażowej, część oświetlenia te-
renu, zagospodarowanie terenu: chodniki przy boiskach, ogrodze-
nie całego obiektu, schody.

W tym roku planowane jest wykonanie placu zabaw, zakoń-
czenie zagospodarowania terenu.

Krystyna Boczar-Różewicz

C+M+B?
Podczas corocznych dusz-

pasterskich odwiedzin kolędo-
wych, ministranci towarzyszący 
księdzu wpisują machinal-
nie, zwykle na drzwiach skrót 
C+M+B i rok bieżący. Napis ten 
w ciągu długiego okresu mię-
dzykolędowego czasami zostaje 
zatarty, a czasami jest troskliwie 
pielęgnowany przez właścicieli 
domu, czy mieszkania. Co on 
tak naprawdę oznacza. Myślę, 
że ministranci to wiedzą, ksiądz 
również, ale śmiało mogę posta-
wić tezę, że nie wszyscy którzy 
mają ten skrót na drzwiach, czy 
innych framugach wiedzą co on 
oznacza. 

Napis ten powinien być zro-
biony na drzwiach od strony ze-
wnętrznej. Oczywiście istnieją 
różne odstępstwa od tej zasady. 
Domownicy proszą ministran-
tów, aby pisali kredą na: framu-
gach drzwi, ścianach, skrzyn-
kach od bezpieczników, ra-
mach obrazów, szafkach, szaf-
kach, wieszakach i wielu in-
nych miejscach. Najważniej-
sza jest jednak istota tego na-
pisu. Tradycja mówi iż litery 
C+M+B, które ministranci po-
zostawiają przy wejściu są zna-

kiem przyjęcia kolędy. Poka-
zują one, że mieszkańcy tego 
domu są świadkami Chrystusa 
i nie wstydzą się tego, że wraz 
z kapłanem przyjęli go na ko-
lędzie, przyjęli Go do swojego 
domu. Rozpowszechniła się 
powszechnie opinia, także za 
sprawą ministrantów, że skrót 
ten oznacza inicjały imion 
trzech Mędrców, którzy przy-
byli oddać hołd Nowonarodzo-
nemu Bogu: Kacpra, Melchiora 
i Baltazara. Imiona trzech Mę-
drców stały się najłatwiejszym, 
ale nie najlepszym wytłuma-
czeniem symboliki tego znaku. 
Nie jest to jednak prawda, a to 
ludowe tłumaczenie symboliki 
nie jest właściwe. Napis ten po-
winien być wykonywany świa-
domie i z należna czcią w po-
staci: C+M+B 2016 (właściwy 
rok), nie przez K, ale przez C, 
bowiem ma on swoje łacińskie 
pochodzenie: Christus man-
sionem benedicat i oznacza: 
Niech Chrystus błogosławi ten 
dom. Przemyślenia pozosta-
wiam Czytelnikom. 

Wyszukała:  
Krystyna Boczar-Różewicz

TVP Historia w Dukli
W sobotę 23 stycznia br. 

do Dukli przyjechali dzienni-
karze z TVP Historia. Ich za-
interesowanie skierowane było 
na dukielskie piwnice znajdu-
jące się pod rynkiem. Adam Si-
korski wraz z ekipą telewizyjną  
i specjalistą od georadaru badali 
podziemne pustki znajdujące 
się pod płytą rynku. Urządzenie 
pokazało, że znajdują się pod 
rynkiem piwnice, trochę poza-
sypywane, ale są. Wejście do 
piwnic jest możliwe z piwnic 
właścicieli kamienic w dukiel-
skim rynku. Tam też ekipa tele-
wizyjna wchodziła, latem zapo-
wiedzieli się robić szczegółowe 
badania i być może powstanie 
program „Dukla podziemna”. 

Adam Sikorski jest histo-
rykiem, dziennikarzem, reży-
serem, poetą i kierowcą raj-
dowym., twórca programu hi-
storycznego „Było nie było”. 
Ostatnio w towarzystwie ekipy 
telewizyjnej przemierza Polskę 
i odkrywa zapomniane fakty  
z naszej historii. Szczególnie 
interesują go tereny graniczne. 
Ekipie telewizyjnej towarzy-
szył burmistrz Dukli Andrzej 
Bytnar, sekretarz Gminy Dukla 
Halina Cycak, architekt Marek 
Gransicki z Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Kro-
śnie, badający piwnice jaśliskie 
i Lesław Wilk z Muzeum Pól 
Bitewnych w Krośnie. Piwnice 
to duża szansa dla turystyki  

w Dukli, to niewątpliwie nowa 
atrakcja turystyczna, ale na to 
musimy jeszcze trochę pocze-
kać. Piwnice powstały praw-
dopodobnie w XVII wieku po 
najeździe wojsk Jerzego Rako-
czego skierowanym docelowo 
na Kraków. A Jaśliska, Dukla, 

Rogi, Odrzykoń zostały splą-
drowane po drodze. Mieszcza-
nie dukielscy budowali je, aby 
chronić swój dobytek. Legenda 
mówi, że istnieje Dukla pod-
ziemna, jak to jest czas pokaże. 

Krystyna Boczar-Różewicz

Praca z georadarem na dukielskim rynku
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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

Sprzedam 7 ha lasu  
w Teodorówce

oraz dużą działkę w Barwinku 
z przeznaczeniem na działkę 

rolną lub rekreacyjną.

Kontakt 609 939 572 lub 505 418 174

Ogłoszenia o zatrudnieniu 

umieszczamy bezpłatnie

IV. Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzewa 
lub krzewu. Opłaty naliczane są w zezwoleniu na usunięcie drze-
wa lub krzewu i pobierane przez organ właściwy do wydania tego 
zezwolenia. Opłatę ustala się na podstawie stawki zależnej od 
obwodu pnia mierzonego na wysokości 130cm i od tempa przyro-
stu pnia drzewa na grubość poszczególnych rodzajów lub gatun-
ków drzew oraz współczynników różnicujących stawki w zależno-
ści od lokalizacji drzewa. Opłatę za usunięcie krzewu ustala się na 
podstawie stawki za usunięcie jednego metra kwadratowego po-
wierzchni pokrytej krzewami oraz współczynników różnicujących 
stawkę w zależności od lokalizacji krzewu.

V. Nie nalicza się opłat za usunięcie:
- drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane ze-
zwolenie,
- drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyska-
ła zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej,
- drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową  
i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej 
do rejestru zabytków,
- drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub 
mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowa-
niu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego ,
- drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu dro-
gowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi,
- drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych 
lub linii kolejowych,
- drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130cm nie 
przekracza:
 1) 75cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, 
klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego,
 2) 50cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
 w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania 
rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem 

terenu, określonym w mpzp lub decyzji o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu, 
- krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, w celu przywró-
cenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub 
do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, okre-
ślonym w mpzp lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, 
- drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi 
drzew lub krzewów na terenach zieleni,
- drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na 
przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,
- topoli o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130cm wyno-
szącym powyżej 100cm, nienależących do gatunków rodzimych, 
jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym 
drzewami innych gatunków,
- drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony 
roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochro-
ny siedlisk przyrodniczych,
- drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych,
- drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją 
i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzy-
maniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów 
wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbęd-
nym do wykonania i utrzymania tych urządzeń,
- drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów 
ćwiczeń, służących obronności państwa.

VI. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administra-
cyjną karę pieniężną za:
- usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia,
- usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nierucho-
mości,
- zniszczenie drzewa lub krzewu,
- uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrę-
bie korony drzewa.

VII. Czynności o których mowa wyżej, w zakresie, w jakim wyko-
nywane są one przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, 
w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy, wy-
konuje starosta.

Opracował: Bartosz Szczepanik

Zmiany w ustawie  
o ochronie przyrody
Zasady usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości:
I. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może na-
stąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmi-
strza albo prezydenta miasta, a w przypadku gdy zezwolenie do-
tyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpi-
sanej do rejestru zabytków - wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków, na wniosek:
1) posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nierucho-
mości;
 Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku 
wniosku złożonego przez:

 - spółdzielnię mieszkaniową,
 - wspólnotę mieszkaniową,
 - zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,
 - użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nie-
uregulowanym stanie prawnym.
2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cy-
wilnego - jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych 
urządzeń.

II. Przepisów dotyczących usuwania drzew lub krzewów nie sto-
suje się do:
- krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat,
- krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje 
ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru ga-
tunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie dro-
gowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do 
rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,
- drzew, których obwód pnia na wysokości 5cm nie przekracza:
 35cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, 
klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego,
 25cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
- drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach,
- drzew lub krzewów owocowych,
- drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem 
ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
- drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwe-
go organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem 
przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w któ-
rym wybudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału prze-
ciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od sto-
py wału,
- drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów 
i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych 
albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwa-
nych na podstawie decyzji właściwego organu,
- drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwa-
nych na podstawie decyzji właściwego organu,
- drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwe-
go organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urzą-
dzeń melioracji wodnych szczegółowych,
- drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub 
rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową,
- drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających 
z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub re-
zerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo pla-
nu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru natura 2000,
- prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony prze-
ciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do 
niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub 
zdrowia,
- drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych 
przez:
 1) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki SZRP, właści-
cieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, 
zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub 
powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w 
tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
 2) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez 
organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub 
krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom 
lub wywrot,
- drzew lub krzewów należących do gatunków obcych.

III. Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunię-
cia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwi-
nęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:
 1) usuwanie gałęzi obumarłych lub nadłamanych,
 2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa,
 3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia sta-
tyki drzewa.

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 4 marca 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 numer 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.

OGŁOSZENIA
u dokończenie ze str. 25 
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W pasiece
W kąciku łowieckim drukujemy humor, satyrę, przysłowia, prawdziwe zdarzenia 
w polu, domu i lesie 

Motto:
Starzec cały kunszt, którym niegdyś w lasach słynął, 
Jeszcze raz przed uszami myśliwców rozwinął;
Napełnił wnet, ożywił knieje i dąbrowy, 
Jakby psiarnię w nie wpuścił 
I rozpoczął łowy…

Adam Mickiewicz -fragment „Pana Tadeusza” 

Łowiectwo i ekologia - Leśnictwo i Drwale

i łowczego Jana Grochow-
skiego je realizuje. Nie je-
stem wazeliniarzem, który chce 
spodobać się Zarządowi. Te za-
lety może potwierdzić każdy 
członek naszego koła. Ja już 
się mogę tylko przypatrywać 
pracy kolegów i podziwiać róż-
nice pomiędzy początkami na-
szej pracy, a chwilą obecną. 
Szkoda, że zostały tylko chęci 
, no bo wiek i zdrowie robią 
swoje postępy.

„Mamy nowe, proste i czy-
telne zasady selekcji. Udało się 
w nich połączyć doświadcze-
nie praktyków z szeroko rozu-
mianą wiedzą przyrodniczą” 
ŁP. Minął sezon zakończenia 
polowań zbiorowych. W na-
szym kole było to 16 stycznia 
br., które to poprowadził sam 
łowczy Koła kol. Jan Grochow-
ski. Jednak prawdziwy my-
śliwy zdaje sobie sprawę, że te-
raz rękawice w kąt i pora na od-
poczynek. 

Czym różni się karmienie 
od dokarmiania? Wiedzą na 
pewno myśliwi, którzy bywają 
również pszczelarzami. Zarząd 
Koła zapewne przedyskutował 
plan dokarmiania pod kątem 
jakości wykładanej karmy, jak  

i ograniczenia wypłacanych 
odszkodowań poszkodowanym 
rolnikom. 

Teoretycznie mamy śro-
dek klimatycznej zimy, a po-
godę mamy czysto jesienną. 
Jednak w każdej chwili mogą 
nas zaskoczyć siarczyste mrozy 
i opady śniegów. Zmiany kli-
matu powodują, że ostatnio 
styczniowa aura przypomina 
przedwiośnie. Radzę kołom ło-
wieckim przygotować się na 
każde warunki, tak aby uniknąć 
zaskoczenia.

Nasza współpraca oży-
wia się, kiedy to w kole mamy 
wielu myśliwych leśników, 
którzy znają swój las jak wła-
sną kieszeń. Są to ludzie wy-
kształceni. Korzystając z wy-
wiadu z kol. leśniczym, a na-
szym starym kolegą Włady-
sławem Rączką dowiadujemy 
się, że obecnie w tym okresie 
jest pozyskiwane drewno, bo-
wiem w tym czasie jest najbar-
dziej wartościowe. Z ich pracy 
wynika , że tym samym przy-
czyniają się do dokarmiania je-
leniowatych, zwłaszcza pącz-
kami buka, ale przygotowują 
karmę poprzez wycinkę osiki, 
która ma obecnie miękką korę 
łatwą do pozyskania przez jele-
niowatych. Dla leśników zima 
jest porą bardzo pracowitą, bo-
wiem przygotowują drewno 
do sprzedaży. Są to tzw. leśnie 
żniwa. Obecnie leśnik to czło-
wiek wykształcony i zdaje so-
bie sprawę, że ma do czynienia 
z drwalami po odpowiednich 
kursach. Trudno wyobrazić so-
bie ścinkę drzew piłami ręcz-
nymi „ moja twoja”. Dzisiaj 
praca w lesie jest bardzo zorga-
nizowana jak w fabryce. Więk-
szość prac jest prac jest zme-
chanizowana i każdy jest prze-
szkolony z bhp.

Każdy myśliwy wspól-
nie z leśnikiem znają dokład-
nie ostoję zwierzyny. Nadszedł 
czas na wynoszenie soli lizaw-
kowej i tu dużą rolę do spełnie-

ciąg dalszy na str. 30u

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

nia mają wszyscy myśliwi i go-
spodarze łowisk. Z nastaniem 
wiosny, chociaż już teraz pla-
nuje się zakładanie poletek za-
porowych jak i zgryzowych. 
To właśnie przyczynia się do 
zmniejszenia szkód łowiec-
kich, za które to koło po osza-
cowaniu wypłaca rolnikowi od-
szkodowanie. Zarząd planuje 
budowę pomieszczeń na prze-
chowywanie sprzętów oraz soli 
lizawkowej. Tak, że trudno po-
wiedzieć o zastoju w pracach 
na rzecz kola. Jak wynika z po-
wyższego praca w utrzymaniu 
łowiska, w dobrym stanie jest 
stała. Tu łączy się praca eko-
logów, bowiem należy przygo-
tować karmiki, budki lęgowe 
i wywiesić je w odpowied-
nim miejscu. Opiekunowie 
tych prac muszą zdawać sobie 
sprawę z wielkości otworów w 
budkach lęgowych, w których 
mogą się gnieździć odpowied-
nie gatunki ptaków.

Zdajemy sobie sprawę, że 
tym tematem zajmują się wy-
łącznie uczniowie szkół pod 
nadzorem nauczycieli, któ-
rzy tym samym przygotowują 
młodzież do przyszłego życia 
wspólnie z przyrodą. Pracami 
tymi kieruje w zasadzie pani 
dyr szkoły w Jaśliskach mgr 
Katarzyna Dubis, za co skła-
damy jej podziękowania.

Jeżeli chodzi o rolnictwo to 
spotykamy się z zaległościami 
opłat unijnych jeszcze za rok 
2015 przez Państwo. Państwo 
poprzez gospodarstwa rolne  
o areale od 100-500 ha kusi na-
szych rolników nowoczesnymi 
maszynami i sprzętem, które 
ułatwią pracę. Na naszym te-
renie jak ktoś ma 5-10 ha jest 
wielkim gospodarzem i nawet 
co na polu wyprodukuje nie ma 
komu sprzedać. Obecnie nasze 
wsie stały się małomiastecz-
kowe, bowiem jak przed wojną 
dzieci biegły jak zobaczyły sa-
mochód tak teraz biegną jak zo-
baczą krowę lub konia. Więk-
szość dzieci zapytana skąd 
się bierze mleko odpowiada,  
że z Biedronki! Rozmowę prze-
prowadzono z drobnym rolni-
kiem z Cergowej p. Witoldem 
Krówką: „ Ogólnie twierdzą, że 
chłop śpi a w polu mu rośnie”.

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”

Poprzednie swoje wywody 
dotyczyły patronów naszego 
Koła, a zwłaszcza św. Huberta, 
tak że tę historię znają wszyscy, 
nie tylko myśliwi. Jednak jeśli 
chcemy pisać o całej współ-
pracy łowiectwa z naszą go-
spodarką musimy przynajmniej 
szczątkowo poznać pozostałe 
części naszej wspólnej gospo-
darki, które wspólnie się zazę-
biają. Jednak o tym pod koniec 
artykułu.

Żywioł łowiecki ma w so-
bie tę niezrównana rozkosz, że 
jest stopniowym wcieleniem 
w życie najczarowniejszych 
snów. Jawa zaś, od tych snów, 
bywa stokroć jeszcze piękniej-
sza. Podziwianie ludzi odważ-
nych, szczerych i prawdomów-
nych. Cenią ludzi pracowitych, 
rozsądnych i z poczuciem hu-
moru. Jestem zwolennikiem 
walki z kłusownictwem. Lubię 
dobrze zorganizowane polowa-
nia, z dyscypliną, z przestrze-
ganiem zasad etyki łowieckiej 
i koleżeńską atmosferę i takie 
łowiectwo nadaje sens mojemu 
życiu. Takie właśnie zalety pa-
nują w naszym kole, gdzie Za-
rząd pod przewodnictwem kol. 
prezesa Zdzisława Dudzica  

Pierzga jeszcze lepsza
Luty i marzec to w Pol-

sce miesiące, w których po-
jawiają się przeziębienia  
i grypa. Miód jest wska-
zany by wspomagać kurację. 
Trudno powiedzieć, że miód 
leczy grypę, ale pomaga w jej 
leczeniu. Wiemy, że w walce 
naszego organizmu z grypą 
bardzo ważna jest kondycja 
naszego ciała. Osoby, niedo-
żywione jak i te których układ 
odpornościowy nie działa na 
wysokich obrotach, chorują 

czyściej i przebieg choroby 
jest ostrzejszy. Jak wiadomo 
z przeprowadzonych badań 
miód nie tylko wzmacnia nasz 
organizm ale i jak już zacho-
rujemy pomaga nam wyzdro-
wieć wspomagając lekko tera-
pię, dlatego dobrze jest spoży-
wać go codziennie właśnie w 
tych trudnych miesiącach. Po-
winniśmy też zaopatrzyć się 
również w propolis, który ma 
naukowo wykazane działa-
nie na bakterie i wirusy. Roz-

twór alkoholowy propolisu je-
steśmy w stanie sami przyrzą-
dzić i przyjmować po kilka 
kropel dziennie. Tu trzeba 
mieć stuprocentową pew-
ność, że nie jesteśmy uczu-
leni na propolis. W aptekach 
jest coraz więcej leków na ba-
zie propolisu. Możemy sko-
rzystać już z gotowych wy-
robów. Należy pamiętać, że 
roztwór alkoholowy propo-
lisu zachowuje swe właściwo-
ści przez około półtora roku, 
a po trzech latach nieznacz-
nie spada jego biotyczność. 
Należy go przechowywać w 
temperaturze pokojowej bez 

dostępu światła. Spożywanie 
pyłku pszczelego, a jeszcze 
lepiej pierzgi pszczelej do-
starczy naszemu organizmowi 
niezbędnych witamin i pier-
wiastków. Niektórzy badacze 
produktów pszczelich mówią, 
że prawdziwym skarbem jaki 
dają nam pszczoły jest wła-
śnie pierzga. Tu muszę się 
pochwalić, że na spotkaniu 
Koła Pszczelarzy w Dukli zo-
stała przedstawiona metoda 
tzw. „rosyjska” pozyskiwania 
pierzgi i mam nadzieję, że w 
przyszłym roku jak warunki 
na to pozwolą mieszkańcy 
Dukielszczyzny będą mogli 
się zaopatrzyć w ten produkt 
u swoich pszczelarzy. 

W okresie przeziębienia 
dobrze jest zrobić sobie taki 
syropek:

Sok z jednej cytryny zmie-
szać z dwiema łyżkami miodu 
i dodać do tego wyciśnięte 
pięć ząbków czosnku. Po-
zostawić do rana i przyjmo-
wać leczniczo trzy łyżeczki 
po posiłku, trzy razy dziennie  
a profilaktycznie raz dziennie. 
Duża dawka witaminy C jak  
i działanie miodu i właściwo-
ści lecznicze czosnku powinie 
skutecznie wesprzeć nasz or-
ganizm. Chociaż mikstura nie 
należy do najsmaczniejszych, 
jest skuteczna.

Wiele innych mikstur znaj-
dziemy w zapiskach naszych 
mam i babć. Wykorzystajmy 
je bo jeżeli prognozy synop-
tyków się sprawdzą to koń-
cówka lutego będzie bardzo 
mokra. A środki medyczne re-
klamowane na grypę nie za-
wsze spełniają nasze oczeki-
wania. Nie mówię tu o lekach 
tylko o suplementach diety.

Zupa pomidorowa z papryką i soczewicą
Składniki:
- 3 łyżki oliwy
- 3 ząbki czosnku
- duża cebula
- 3 łyżki czerwonej soczewicy
- puszka krojonych pomidorów
- listek laurowy
- 1/2 łyżeczki słodkiej papryki
- 1 litr bulionu warzywnego lub drobiowego
- 1 żółta papryka
- 1 zielona papryka
- 4 łyżki kuskusu
- sól, pieprz, 1/2 pęczka natki do posypania, szczypta rozmarynu, szczypta tymianku, 

szczypta oregano, szczypta ostrej papryki

Przygotowanie: 
W garnku rozgrzewamy oliwę, wrzucamy starty czosnek i posiekaną cebulę. Przesmażamy. 

Dodajemy soczewicę, pomidory, listek, przyprawy. Gotujemy na wolnym ogniu, stopniowo 
uzupełniając bulionem, aż soczewica zmięknie (30-35 minut). Mniej więcej 10 min przez koń-
cem gotowania dodajemy pokrojone w kawałki papryki. Tuż po ugotowaniu wsypujemy ku-
skus. Doprawiamy, przykrywamy i odstawiamy na kilka minut, aż kuskus napęcznieje. Zupę 
podajemy posypaną natką.

S m a c z n e g o !
Spotkanie wigilijne



Dukla.plstr. 30  nr 2/2016 Dukla.plnr 298  str. 31  

Łowiectwo i ekologia
u dokończenie ze str. 29 

Złota myśl J
„Kochająca kobieta wybacza wszystko,  

    lecz nie zapomina niczego.”

Jeszcze słowo o Nowym Roku 2016, bowiem stary go 
nawet nie przywitał, szarfą nie przyjął tylko odleciał w siną 
dal. 

Na zakończenie kilka słów na temat kur grzebiących  
i tych zamkniętych, tylko, że te grzebiące grzebią w tym co 
dostaną w kurniku w korytku. Wieś straciła już swój wy-
gląd. Piękne domy, brak obór co idzie w parze z brakiem 
bydła, koni- skąd więc obornik ekologiczny? A na rynku 
twierdzą, że produkty pochodzą z upraw ekologicznych,  
a są wyprodukowane z roślin modyfikowanych sprowadzo-
nych z innych krajów. Dziwnym jest, że co rolnik wyprodu-
kuje jest bardzo tanie, a zyski osiągają pośrednicy. Musimy 
zrobić wszystko aby dopomóc rolnikom w walce z dzikami, 
zwłaszcza na terenach północno-wschodniej Polski. 

Przepraszam, że wiele niejasności pojawiło się w po-
szczególnych działach, może się poprawię o ile uzyskam 
więcej informacji. Rolnik zimą się doszkala, pogłębia swoją 
wiedzę.

Pszczelarstwem zajmuje się Witold Puz za co składamy 
serdeczne podziękowania.

Uśmiechnij się!

Opracował Fryderyk Krówka
Honorowy Członek Koła Łowieckiego ,,Rogacz’’ w Dukli 

z siedzibą w Tylawie

Pani ostrzega dzieci na biologii: nigdy nie całujcie zwierząt, 
bo w ten sposób mogą przenieść się zarazki. Czy ktoś z was 
może podać na to przykład?
Zgłasza się Henio: moja ciocia całowała pieska…. 
No i co się stało? No i zdechł.

* * *
Dyrektor szkoły odbiera telefon: Henio Malinowski nie 
może dzisiaj przyjść do szkoły. 
A kto mówi? Mój ojciec

* * *
Pani pyta w klasie Jasia: Kto to był Mickiewicz, Słowacki, 
Norwid?
Nie wiem. A czy Pani wie kto to był Jojo, Spaślak i Długi?
Nie wiem – odpowiada nauczycielka. 
To co mnie pani swoją bandą straszy.

* * *
Krzyś i Henio przychodzą do babci. Babciu czy ty możesz 
mieć dzieci?
Nie złociutki. A widzisz! Mówiłem, że babcia to samiec.

* * *
Mały chłopiec płacze w niebogłosy. Przechodzień pyta co 
się stało?
Mój tatuś spadł z drabiny i podarł sobie spodnie. 
Bardzo się potłukł?
Nie. 
To dlaczego płaczesz?
Bo mój starszy brat to widział, a ja nie.
-----------------------------------------------------------------------
P.S. W każdym wydaniu będę podawał wiadomości z okre-
ślonych dziedzin. 

Dukla pamięta
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach  
Holokaustu w Dukli

Dukla po raz pierwszy włączyła się w obchody Międzynarodowego 
Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, które odbyły się 25 stycznia br. 
Uroczystość w Dukli rozpoczęła się modlitwą przy pomniku ofiar na 
cmentarzu żydowskim w Dukli, modlili się przedstawiciel rabina Polski 
Michaela Schudricha rabin Eli Zolkos i ks. Roman Jagiełło z kościoła 
polskokatolickiego w Łękach Dukielskich. Złożono kwiaty i zapalono 
znicze. Wartę przy pomniku trzymali harcerze z 14 Drużyny Harcer-
skiej „Watra” z ZSP w Równem. 

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali widowiskowej Ośrodka 
Kultury w Dukli. Rozpoczęła ją projekcja filmu pt. „Sumienie”, przed-
stawiającego mieszkańców dukielszczyzny, którzy ratowali w czasie 
okupacji Żydów, narażając swoje życie i życie swoich rodzin. Po pro-
jekcji filmu Joanna Sarnecka czytała fragmenty pamiętnika Józefa Gu-
zika, Żyda ocalonego przez rodzinę Welcer, rodziców Anny Szubrycht  
z Cergowej. W uroczystości wzięli udział Judith Elkin z Miami w USA, 
ocalała z holokaustu Żydówka urodzona 
na Podkarpaciu. Kiedy wybuchła wojna 
miałam rok, więc tych strasznych rzeczy 
nie mogę pamiętać, ale znam to z opo-
wiadań mojej mamy. Uciekliśmy z getta 
w Rzeszowie do Rosji, zawoził nas gospo-
darz furmanką, nie wiem jak się nazywał. 
W Samarkandzie w Uzbekistanie przeży-
liśmy 3 lata, jak skończyła się wojna wró-
ciliśmy do Polski, ojciec mój nie chciał 
przyjąć obywatelstwa rosyjskiego… 
Wzrusza mnie widzieć dzieci, które chcą 
uczyć się historii, to bardzo ważne aby o 
tym pamiętać – powiedziała Judith Elkin.

Joanna Potaczek koordynator Centrum Dialogu Między Religiami  
i Narodami – z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej 
im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, powiedziała: W organizację tego-

rocznych obchodów Międzynarodowego Dnia 
Pamięci o Ofiarach Holokaustu włączyło się 
piętnaście miast i miejscowości z terenu Pod-
karpacia, uczelnie wyższe i szkoły średnie, 
instytucje kościelne, kulturalne, edukacyjne 
oraz organizacje pozarządowe. To oznacza,  
że temat ten jest ważny dla wszystkich, a szcze-
gólnie dla młodego pokolenia. Dziękuje panu 
burmistrzowi Dukli za włączenie Dukli w od-
chody, księdzu, wszystkim organizatorom,  
a szczególnie państwu Joannie i Jackowi 
Koszczanom, szkołom, wszystkim którzy włą-
czyli się w dukielskie uroczystości. 

Joanna Potaczek

Judith Elkin

W uroczystości wzięli udział: burmistrz Du-
kli Andrzej Bytnar, sekretarz Gminy Dukla Halina 
Cycak, nadleśniczy Nadleśnictwa Dukla Zbigniew 
Żywiec, dyrektor ZKPK Łukasz Piróg, Józef To-
biasiewicz z Centrum Historii Polskich Żydów  
w Dynowie, Jacek Koszczan prezes Stowarzysze-
nia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi 
Dukielskiej „Sztetl Dukla”, członkowie Stowarzy-
szenia Sztetl Dukla, dyrektorka Ośrodka Kultury 
w Dukli Małgorzata Walaszczyk –Faryj, harcerze 
14 Druzyny Harcerskiej z ZSP w Równem wraz z 
nauczycielami, uczniowie ZS nr 2 wraz z nauczy-
cielami i dyrektorem Janem Drajewiczem. 

Uroczystości zakończono wizytą w kościele 
polskokatolickim w Łękach Dukielskich, w miej-
scu, w którym ks. Aleksander Piec w czasie II 
wojny światowej ukrywał 4 żydówki. Jedna z nich 
p. Aniela Arluk ufundowała do tego kościoła wi-
traż, ołtarz, posadzkę i tablicę pamiątkową. 

Krystyna Boczar-Różewicz

Składanie kwiatów pod pomnikiem ofiar na Cmentarzu Żydowskim w Dukli

Wspólne zdjęcie pod pomnikiem ofiar na Cmentarzu Żydowskim w Dukli

Joanna Sarnecka czytała 
fragmenty pamiętników 
Józefa Guzika

Kasia Fornal prezentuje prace swoich koleżanek i kolegów ze Stowarzyszenia

Młodzi artyści w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli

Modlitwa pod pomnikiem

Różnorodność form  
wymaga otwartości widza
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Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce ...

Burmistrz Andrzej Bytnar obiecał 
wspierać drużynę harcerską

Zaprzysiężenie

Hm Jan Borek wręcza Justynie Zimny-Frużyńskiej akt mianowania na drużynową

Wspólne zdjęcie harcerzy z drużyny 
nr 6 „Iskra” z drużynową Justyną 
Zimny-Frużyńską, dyrektorami szkól 
dukielskich Janem Drajewiczem  
i Stanisławem Fornalem, hm Janem 
Borkiem i rodzicami

Fot. kbr

W drodze na szczyt

Uczestnicy spotkania pod krzyżem

Fot. Grzegorz Lega

Spotkanie na górze Cergowej 
już po raz dwudziesty
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