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        /Anthelme Brillant-Savarina/

Złota myśl:Jeremi Sawczuk
w gronie najlepszych sportowców 
powiatu krośnieńskiego 

18 lutego 2016 r. w Głowience odbył się finał Plebiscytu na Najpopu-
larniejszego Sportowca, Działacza i Trenera Powiatu Krośnieńskiego 2015 
roku. Wśród nominowanych znalazł się Jeremi Sawczuk z Teodorówki, który  
w 2015 roku zdobył 1. miejsce i tytuł Pucharowego Mistrza Europy Karate 
Kyokushin w kategorii Kumite Junior. 

Przedszkole Gminne i Zespół Szkół nr 1 w Dukli 

prowadzi nabór dzieci na rok szkolny 2016/2017.

Zapisy do oddziałów przedszkolnych – odbywać się będą  

w przedszkolu natomiast do szkolnych oddziałów „Zerowych”  

w sekretariacie szkoły.

Zapisy dotyczą dzieci w wieku od 3 do 6 lat 

i będą trwać od 29 lutego do 14 marca 2016r.

Nasz adres: Dukla ul. Kościuszki 13, tel. 13 433 17 72  

lub 13 433 17 70

Obchody 1050. lecia 
Chrztu Polski 

Oficjalne obchody Chrztu Polski rozpoczęto 28 listopada 2015 
roku mszą św. w archikatedrze warszawskiej, pod przewodnictwem 
kardynała Kazimierza Nycza. Uroczystości państwowe i kościelne 
związane z 1050. rocznicą Chrztu Polski odbędą się w Gnieźnie  
i Poznaniu od 14 do 16 kwietnia 2016 roku. Opracowywany pro-
gram uroczystości przewiduje, że 14 kwietnia odbędą się one  
w Gnieźnie, natomiast 15 i 16 kwietnia w Poznaniu.

Na uroczystości zaproszonych zostało 1200 gości, w tym pre-
zydent Andrzej Duda, rząd, parlamentarzyści. Głównym wydarze-
niem będzie Zgromadzenie Narodowe, które po raz pierwszy od-
będzie się poza Warszawą. 

Chrzest Polski w roku 966 był ściśle powiązany z powstaniem 
państwa polskiego. Bez chrztu nie byłoby naszej cywilizacji i kul-
tury. Mieszko I stał się równy innym władcom chrześcijańskim, 
umocnił swoją władzę, stał się pomazańcem Bożym. Do Polski za-
częli przybywać duchowni. Powszechna wśród nich znajomość ła-
ciny umożliwiała władcy kontakty międzynarodowe. Chrystiani-
zacja ziem polskich zakończyła się w XIII wieku, gdy utworzono 
sieć parafii. Pierwsze biskupstwo powstało w Poznaniu na Ostro-
wie Tumskim w 968 roku, dwa lata po przyjęciu przez Polskę 
Chrztu. Bazylika archikatedralna w Poznaniu pw. Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła jest miejscem, w którym Mieszko I przyjął 
najprawdopodobniej Chrzest i to był początek naszej państwowo-
ści w europejskim wymiarze. Tam też odbędą się uroczystości ko-
ścielne obchodów 1050. lecia Chrztu Polski.

Krystyna Boczar-Różewicz
W gminie Dukla również będziemy świętować 1050. lecie 

Chrztu Polski w dniach 29-30 kwietnia 2016 roku. Podajemy pro-
gram planowanych uroczystości.

Piątek, 29.04.2016 r.
19.00 – Msza święta (kościół pw. św. Marii Magdaleny). Po niej 
Jubileuszowa Droga Krzyżowa ulicami Dukli do krzyża wdzięczno-
ści za dar wiary chrześcijańskiej.

Sobota, 30.04.2016 r.
9.00 – Msza św. połączona z odnowieniem przyrzeczeń chrzciel-
nych. Zamiast aktu pokutnego wyrzeczenie się zła, podejście do 
chrzcielnicy obok ołtarza i uczynienie znaku krzyża wodą chrzciel-
ną (kościół pw. św. Marii Magdaleny).

10.30 – Wykłady popularno-naukowe: Jerzego Możdżana „Polska 
Słowian i pierwsze lata chrześcijaństwa” i Stanisława Kality 
„Znaczenie chrztu Polski i rozwój chrześcijaństwa na ziemi du-
kielskiej” oraz Andrzeja Szwasta „Chrzest Polski Jana Matejki” 
(kościół pw. św. Marii Magdaleny).

12.30 – Biesiada przy staropolskim jadle /Rynek miasta/.

12.40 – „W czasach księcia Mieszka, plemion i wojów”. Inscenizacja 
historyczna w wykonaniu Pracowni Rekonstrukcji Historycznych 
SCUTUM i Bractwa Rycerzy Ziemi Sanockiej (Rynek miasta).

13.30 – Teatralna inscenizacja zwyczajów i obrzędów domowych 
(ludowych) wyrosłych z chrześcijańskiej wiary w wykonaniu ze-
społu obrzędowo-śpiewaczego z Ośrodka Kultury w Dukli /Rynek 
miasta/.

15.00 – Bieg na 1050 m z podziałem na płeć i kategorie wiekowe: 
Szkoła Podstawowa (klasy 1-3, 4-6), Gimnazjum, Liceum, wiek 
ponad szkolny /ścieżki w parku/.

16.30 – Wręczenie nagród uczestnikom (zwycięzcom) biegu i za-
kończenie obchodów / Rynek miasta/.

Zdjęcie Bazyliki Archikatedralnej na str. 28 (okładka - tył).

Od lewej: burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, Jeremi Sawczuk,  
Komendant Miejski Policji w Krośnie Leszek Buryła, Józefa 
Winnicka-Sawczuk (mama Jeremiego),  
drugi rząd od lewej: Marek Sawczuk (ojciec Jeremiego)  
i Jarosław Gonet (trener Jeremiego)

Burmistrz Dukli wręcza dyplom nagrodzonemu  
Jeremiemu Sawczukowi

Radosnych i rodzinnych Świąt 
Wielkanocnych,

smacznego jajka, wiosennej pogody  
w sercu i za oknem  

Życzy dla Czytelniczek i Czytelników 
Dukli.pl

Redakcja Dukli.pl
---------------------------------------------------

Z okazji Świąt Wielkanocnych,  
które są czasem otuchy i nadziei

Życzymy Mieszkańcom gminy Dukla
zdrowia, radości, spotkań w gronie 

rodzinnym, wiary w swoje możliwości

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli 
Andrzej Dziedzic 
Burmistrz Dukli
Andrzej Bytnar

Organizatorami plebiscytu było Sta-
rostwo Powiatowe w Krośnie wspólnie  
z tygodnikiem „Nowe Podkarpacie” oraz 
gminami powiatu krośnieńskiego. Spośród 
nominowanych czytelnicy wspomnianego ty-
godnika drogą sms-wą bądź poprzez wysyła-
nie kuponów dokonywali wyboru najpopu-
larniejszego działacza, trenera i sportowca 
roku 2015 z powiatu krośnieńskiego. Ponadto 
nagrody dla najlepszych przyznawał staro-
sta krośnieński. Kandydaci do nagrody sta-
rosty wybrani zostali przez Kapitułę plebi-

scytu, która biorąc pod uwagę 
osiągnięcia sportowe nomino-
wanych dokonała wyboru sied-
miu najlepszych w dwóch kate-
goriach Najlepszy Piłkarz i Najlepszy Spor-
towiec. Wśród nagrodzonych znalazł się Je-
remi Sawczuk, karateka z gminy Dukla, któ-
rego wyniki sportowe osiągnięte w 2015 
roku zostały nagrodzone trzecim miejscem. 

Gratuluję Jeremiemu nagrody, na którą za-
służył dzięki swej pracy i wytrwałości.

Bpudło
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Certyfikat Polskiego 
Systemu Informacji 
Turystycznej

Transgraniczna 
Informacja Tury-
styczna w Dukli 20 
stycznia br. otrzy-
mała certyfikat Pol-
skiego Systemu In-
formacji Turystycz-
nej w kategorii: ** 
(dwie gwiazdki, 
m a k s y m a l n i e 
można otrzymać 
cztery gwiazdki). 
Certyfikat przy-
znany jest na okres 
od 20. stycznia do 
31. grudnia 2016 
roku.

Polska Organi-
zacja Turystyczna 
wspólnie z Forum 
Informacji Tury-
stycznej oraz Ze-
społem Roboczym ds. Informacji Turystycznej postanowiła wpro-
wadzić certyfikację centrów informacji turystycznej. Celem tej ini-
cjatywy było podniesienie na wyższy poziom jakości usług infor-
macyjnych. Celem pośrednim natomiast jest dążenie do stworze-

nia jednolitego systemu informacji turystycznej w Polsce. Aktu-
alnie obowiązuje zasada pełnej dobrowolności w przystępowaniu 
do tej inicjatywy. Zaproponowany został podział placówek świad-
czących usługi informacji turystycznej na cztery kategorie, ozna-
czane gwiazdkami. Certyfikacji dokonuje się na podstawie nastę-
pujących kryteriów:

- lokalizacja
- oznakowanie
- zakres terytorialny bezpłatnych materiałów informacyjnych 
- zakres merytoryczny informacji 
- doświadczenie personelu, w tym znajomość języków obcych 
- dostępność czasowa placówki
- układ pomieszczeń
- wyposażenie 
- usługi dodatkowe.
Certyfikacji dokonują komisje certyfikacyjne, których zada-

niem jest kategoryzacja istniejących i nowopowstających centrów 
informacji turystycznej. Instancją podejmującą ostateczną decy-
zję certyfikacyjną oraz rozstrzygającą spory jest krajowa komisja 
certyfikacyjna, działająca przy Polskiej Organizacji Turystycznej. 
Komisje funkcjonują według następujących zasad: 

- komisje działają na poziomie regionu, 
- komisja liczy od 3-10 osób, dowolnie dobieranych przez Re-

gionalną Organizacje Turystyczną 
- wniosek składany jest dobrowolnie przez zainteresowaną 

placówkę 

Jak obradowała Rada miejska w Dukli 
ponad osiemdziesiąt lat temu

Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości w 1918 r. za-
stano na połączonych częściach 
terytorium Państwa trzy różne 
systemy uregulowań prawnych 
stosowanych przez zaborców: 
austriacki, pruski i rosyjski. 
Wiele trudu włożono w unifi-
kację prawa, a właściwie stwo-
rzenie od nowa jednolitego sys-
temu prawa polskiego. W dzie-
dzinie samorządu terytorial-
nego na naszym terenie, nie-
gdysiejszym Królestwie Galicji 
i Lodomerii decydujące znacze-
nie w tej kwestii miała ogólno-
państwowa kodyfikacja gminna 
z dnia 5 marca 1862 r., która 
stanowiła podstawę ustaw kra-
jowych z dnia 12 sierpnia 1866 
r. o urządzeniu gmin i ordynacji 
wyborczej dla gmin oraz o ob-
szarach dworskich. Cechą cha-
rakterystyczną dla stosunków 
galicyjskich było formalne nie-
rozróżnianie gminy miejskiej i 
wiejskiej. 

 Zgodnie ze wskazanymi 
ustawami, każda ukształtowana 
historycznie wieś lub mia-

sto stanowiły odrębną gminę. 
Organami gminy były: Rada 
gminna – organ uchwałodaw-
czy i Zwierzchność gminna 
- organ wykonawczy. Wybory 
do Rady gminnej odbywały się 
pośrednio tzn. Rada gminna 
składała się z członków wy-
branych i z członków bez wy-
boru do niej należących – rad-
nych. Z prawa wybierania wy-
łączeni byli wojskowi prawo-
mocnie skazani wyrokiem kar-
nym lub wobec których toczyło 
się śledztwo. Uprawnieni do 
wybierania głosowali osobi-
ście, za wyjątkiem:
• za osoby ubezwłasnowol-

nione głosowali ich prawni 
przedstawiciele,

• za żonę żyjącą z mężem gło-
sował mąż; za inne osoby ich 
pełnomocnicy,

• oficerów; dopóki pozosta-
wali w służbie, a należeli do 
Gminy – głosowali ich pełno-
mocnicy,

• osób nieobecnych – za któ-
rych głosowali ich pełno-
mocnicy,

Z posiedzenia Rady
Sesja Rady Miejskiej w Dukli odbyła się 19 lutego 2016 roku 

w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli.
W sesji wzięli udział radni: Jan Dembiczak, Andrzej Dziedzic, 

Zenon Leńczyk, Władysław Boczar, Krzysztof Woźniak, Halina 
Pietruś, Tomasz Węgrzyn, Andrzej Kędra, Ewa Przystasz, Ma-
riusz Folcik, Jan Marszał, Adam Faustus, Zbigniew Głód, Teresa 
Belcik, Bohdan Gocz.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XVII i XVIII sesji Rady Miejskiej.
3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5. Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Dukla z or-

ganizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.

6. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Cergowej za rok 2015.

7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Chyrowa, Głojsce, Iwla-2 (druk nr 125)    
b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Nadole Teodorówka-2 (druk nr 126)
c) uchwalenia Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierun-

ków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla 
(druk nr 127),

d) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok 
(druk nr 128),

e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla 
(druk nr 129),

f) przystąpienia Gminy Dukla do Lokalnego Funduszu Po-
życzkowego „Samorządowa Polska” Dukla sp. z o.o. z siedzibą 
w Dukli oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samo-
rządowa Polska” sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (druk nr 130),

g) opinii dotyczącej zmiany okręgu rejestracji stanu cywilnego 
w Dukli (druk nr 131).

9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10. Oświadczenia i informacje.
11. Zamknięcie sesji.
Rada Miejska po wysłuchaniu opinii poszczególnych komisji 

podjęła następujące uchwały:
a) nr XIX/120/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Chyrowa, Głojsce, Iwla-2 
(druk nr 125). Uchwałę podjęto jednomyślnie / głosowało 13 
radnych/,  

b) nr XIX/121/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Nadole Teodorówka-2 (druk nr 
126). Uchwałę podjęto jednomyślnie / głosowało 14 radnych/,

c) nr XIX/122/16 w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 2 Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta i Gminy Dukla (druk nr 127). Uchwałę podjęto większo-
ścią głosów / głosowało 14 radnych, 11 za, 3 przeciw/,

d) nr XIX/123/16 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
Gminy Dukla na 2016 rok (druk nr 128). Uchwałę podjęto więk-
szością głosów / głosowało 11 radnych, 10 za, 1 wstrzymujący/,

e) nr XIX/124/16 w sprawie zmian  w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Dukla (druk nr 129). Uchwałę podjęto więk-
szością głosów / głosowało 14 radnych, 13 za, 1 wstrzymujący/,

f) nr XIX/125/16 w sprawie opinii dotyczącej zmiany okręgu 
rejestracji stanu cywilnego w Dukli (druk nr 131). Uchwałę pod-
jęto jednomyślnie / głosowało 15 radnych/.

Pełne teksty uchwał dostępne są na stronie internetowej:  
www.bip.dukla.pl

Halina Cycak 
Sekretarz Gminy Dukla

- weryfikacji dokonuje 1-2 osobowy zespół poprzez wizytację 
placówki. 
Zasady i tryb certyfikacji określa „Regulamin certyfikacji in-

formacji turystycznej w Polsce”. Na podstawie sprawozdania 
zespołu komisja podejmuje decyzję i kieruje wniosek do komi-
sji krajowej, która dokonuje zatwierdzenia. Weryfikacja dokony-
wana jest raz w roku, nie później niż przed wysokim sezonem tu-
rystycznym. 

Przypomnę tylko, że Transgraniczna Informacja Turystyczna 
w Dukli ma już dziesięć lat i powstała w ramach realizowanego 
projektu: „Promocja i rozwój turystyki transgranicznej w Kar-
patach Wschodnich ze szczególnym uwzględnieniem Gminy 
Dukla i Okresu Svidnik” współfinansowanego przez Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego IV Program INTERREG III PL-
SŁOWACJA 2004-2006 i Gminę Dukla. Można tam dowiedzieć 
się o wszystkich imprezach w gminie Dukla, o atrakcjach tury-
stycznych, bazie noclegowej i gastronomicznej nie tylko w gminie 
Dukla, ale również w gminach ościennych i na Słowacji.

Informacja czynna jest; 
W terminie: 1 maja do 31 października:
od wtorku do soboty w godz. od 8.00 do 16.00
W terminie od 1 listopada do 30 kwietnia:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. 

Krystyna Boczar-Różewicz

ciąg dalszy na str. 6 u
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Jak obradowała Rada Miejska w Dukli

• posiadaczy ziemskich lub 
osób prowadzących przed-
siębiorstwa zarobkowe, je-
żeli zamieszkiwali w innej 
gminie – za nich głosowali 
rządcy lub zawiadowcy.

 Każdy członek Gminy, za 
wyjątkiem kobiet, mógł być 
wybrany członkiem rady gmin-
nej lub zastępcą członka, jeżeli 
miał prawo wybierania, ukoń-
czone 24 lata życia i nie był 
ubezwłasnowolniony. Nie mógł 
być wybierany urzędnik admi-
nistracji cesarsko-królewskiej 

ani władz policyjnych, urzęd-
nicy gminni i pracownicy zakła-
dów gminnych oraz ubodzy po-
bierający wsparcie z funduszy 
publicznych, czeladź służebna 
i inne osoby nie mające sta-
łego utrzymania. Rada gminna 
liczyła od 8 do 36 radnych, w 
zależności od liczby uprawnio-
nych do wyboru. Wybierano 
również zastępców radnych, 
których liczba wynosiła po-
łowę składu Rady, którzy zstę-
powali radnych w przypadku 
ich śmierci lub gdy ci nie mogli 

brać udziału w pracach Rady. 
Każdy członek Gminy, który 
opłacał przynajmniej szóstą 
część podatków bezpośrednich 
oraz każdy posiadacz majętno-
ści ziemskiej, miał prawo na-
wet bez wyboru być członkiem 
(radnym) Rady gminnej. Radny 
bez wyboru nie był liczony do 
ogólnej liczby radnych. 

 Akt głosowania na radnych 
odbywał się przed komisją wy-
borczą składającą się z Naczel-
nika gminy (wójta/burmistrza), 
jako przewodniczącego komi-
sji i czterech wyborców powo-
łanych przez tegoż Naczelnika. 
Starosta mógł do komisji wy-
borczej delegować wskazaną 
przez siebie osobę. Głosowano 
ustnie lub pisemnie: ustnie – 
wyborca wymieniał nazwisko 
i imię osób zasługujących jego 
zdaniem na wybór na stanowi-
sko radnego oraz zastępcy rad-
nego, po czym członek komisji 
zapisywał to na liście w obec-
ności wyborcy; pisemnie – wy-
borca na kartce spisywał tych, 
którzy według jego życzenia 
mieli zostać radnymi lub za-
stępcami radnych. Przy równej 
liczbie głosów rozstrzygało lo-
sowanie. Jeżeli wybrany radny 
lub zastępca radnego nie posia-
dał prawa wybieralności albo 
nie przyjmował wyboru, wstę-
pował w jego miejsce ten, który 
osiągnął po nim największa 
ilość głosów, a osoba nie przyj-
mująca wyboru była karana 
karą pieniężną. 

 Po wyborze Rady gminnej, 
na wezwanie najstarszego wie-
kiem radnego, zbierała się Rada 
w oznaczonym dniu i godzinie, 
w celu wybrania Zwierzchno-
ści gminnej. Członkowie Rady, 
którzy nie stawili się albo przed 
dokonaniem wyboru oddalili 
się z miejsca obrad nie uspra-
wiedliwiając się, podlegali ka-
rze pieniężnej, którą Rada mo-
gła wymierzyć do wysokości 
20 złotych reńskich, na co słu-
żyło odwołanie do Wydziału 
powiatowego. Kary były prze-
znaczone na rzecz ubogich lub 
fundusz zapomóg w gminie. 
Zwierzchność gminna skła-
dała się z Naczelnika Gminy 
(wójta/burmistrza) i przynaj-

mniej z dwóch radnych (aseso-
rów, przysiężnych) i liczyła nie 
więcej niż 1/3 składu Rady. Na-
czelnikiem gminy nie mógł być 
wybrany, kto nie był wyznania 
chrześcijańskiego. Uchwały or-
ganów Gminy zapisywano w 
księdze uchwał. Organy gminy 
wybierane były na okres kaden-
cji zwanej wówczas peryjodem 
wyborczym, który trwał trzy 
lata. Kto wzbraniał się przyjąć 
wybór do Rady lub Zwierzch-
ności, jeżeli nie występowały 
okoliczności ustawowe mogące 
zwolnić z wyboru, mógł być 
ukarany przez Radę gminną 
karą pieniężną w wysokości do 
50 złotych reńskich. Naczel-
nik gminy, asesorowie i przy-
siężni składali przysięgę, iż 
zachowają wierność i posłu-
szeństwo cesarzowi, przestrze-
gać będą ustaw i wypełniać 
sumiennie swoje obowiązki. 
Urząd radnego i jego zastępcy 
był sprawowany bezpłatnie. 
Rada gminna uchwalała czy  
i jakie wynagrodzenie pobie-
rać mają Naczelnik gminy, jego 
zastępca, asesorzy i przysiężni. 
Z reguły najlepiej opłacanym 
urzędnikiem gminy był pisarz, 
który pobierał niejednokrot-
nie pensję w wysokości kilka-
krotnie większej niż wójt/bur-
mistrz. Wszystkim członkom 
Rady i zwierzchności należało 
się natomiast wynagrodzenie 
na wydatki połączone ze spra-
wowaniem funkcji, co jest od-
powiednikiem dzisiejszych diet 
i zwrotu kosztów przejazdu. 

 Zakres działalności gminy 
obejmował sprawy własne i zle-
cone. Rada gminna ustalała sto-
sowną liczbę urzędników, spo-
sób ich zatrudnienia oraz ich 
płacę. Rada mogła także wyda-
wać przepisy porządkowe ma-
jące na celu zapewnienie zagro-
żonego bezpieczeństwa. Prze-
kroczenie takich przepisów 
było zagrożone kara pieniężną 
w wysokości do 15 złotych reń-
skich. W przypadku niemożno-
ści uiszczenia takiej kary pie-
niężnej, stosowano zastępczą 
karę aresztu do 5 dni. Areszt 
znajdował się przeważnie  
w piwnicach urzędu gminnego/
miejskiego, a gdy takowego  

Przypominamy o możliwości weryfikacji  
danych producentów świń i mleka w ARiMR

Producentom świń i mleka, którzy w Agen-
cji Rynku Rolnego będą ubiegać się o nadzwy-
czajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzo-
winy, przypominamy o obowiązku aktualizacji 
danych posiadaczy zwierząt oraz zgłoszeń zwie-
rząt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.

Agencja Rynku Rolnego będzie udzielała 
pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych 
m.in. na podstawie danych z systemu Identyfi-
kacji i Rejestracji Zwierząt prowadzonego przez 
ARiMR. 

Składanie wniosków rozpocznie się 18 lu-
tego i potrwa do 18 marca 2016 r. Producenci 
mleka i świń będą mogli je składać w Oddziale 
Terenowym Agencji Rynku Rolnego właści-
wym dla miejsca zamieszkania lub siedziby pro-
ducenta lub wysłać pocztą. O terminie złoże-
nia wysłanego wniosku będzie decydowała data 
stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje o nadzwyczajnej 
pomocy dla producentów świń i mleka zostały 
określone w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji 
przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych 
z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej 
pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 141).

Dodatkowych informacji dla mediów udziela:
Agnieszka Szymańska

rzecznik prasowy Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa
tel. +48 697 716 420 
 +48 603 781 604 
e-mail: agnieszka.szymanska3@arimr.gov.pl

Karolina Dziewulska-Siwek
rzecznik prasowy Agencji Rynku Rolnego
tel. +48 668 184 518
e-mail: k.dziewulska-siwek@arr.gov.pl

w gminie nie było aresztant 
trafiał przeważnie do piwnicy 
znajdującej się w domu wójta/
burmistrza. Rada mogła obra-
dować przy obecności co naj-
mniej połowy jej składu. Jeżeli 
na posiedzeniu Rady nie była 
obecna wymagana liczba rad-
nych, wówczas wójt/burmistrz 
zwoływał Radę powtórnie i za-
wiadamiał zastępców radnych. 
Gdy na takie wezwanie nie sta-
wiła się bez usprawiedliwienia 
wymagana liczba radnych i ich 
zastępców, wówczas Naczelnik 
gminy mógł na takich nieobec-
nych nałożyć karę pieniężna 
do wysokości 10 złotych reń-
skich. Jednakże kary takie były 
rzadko stosowane, albowiem 
wybrani, rzetelnie na ogół poj-
mowali sprawowanie społecz-
nych funkcji. Posiedzeniom or-
ganów gminy przewodniczył z 
urzędu Naczelnik gminy. Prze-
wodniczący obrad głosował, 
gdy uchwały dotyczyły wyboru 
określonego sposobu działa-
nia oraz w okolicznościach gdy 
występowała równa ilość gło-
sów. Przepis § 47 ustawy ustro-
jowej zabraniał odbywania po-
siedzeń Rady w domach szyn-
kowych. Uchwały z posiedzeń 
Rady były spisywane w spe-
cjalnie na ten cel prowadzonej 
księdze uchwał, potwierdzane 
podpisem przewodniczącego 
obrad, dwóch radnych i pisa-
rza. Księga uchwał była po-
wszechnie dostępna dla każ-
dego członka gminy. Do waż-
ności uchwał wymagana była 
bezwzględna większość gło-
sów obecnych radnych. 

 Pisma i dokumenty na pod-
stawie których gmina zaciągała 
zobowiązania były odpisywane 
przez Naczelnika (wójta/bur-
mistrza) i jednego asesora lub 
przysiężnego. Pozostałe pisma 
podpisywał jednoosobowo Na-
czelnik. W przypadku klęsk ży-
wiołowych Naczelnik gminy 
miał prawo zarządzić wyko-
nanie prac zabezpieczających 
lub usuwających przyczyny lub 
skutki takiej klęski. Do kompe-
tencji Naczelnika, który działał 
wspólnie z dwoma asesorami 
lub przysiężnymi, należało 
także orzekanie w sprawach 
karnych w zakresie dopuszczo-
nym ustawą. Majątek gminy 

był spisany w księdze inwenta-
rzowej, którą mógł przeglądać 
każdy członek gminy. Gdy ist-
niała potrzeba dokonania wy-
datków, które dotyczyły inte-
resów pojedynczych lub kilku 
mieszkańców, wówczas sami 
zainteresowani mieli obowią-
zek zapewnić źródło finanso-
wania takich wydatków. 

 W gminach składających 
się z ludności chrześcijańskiej 
i żydowskiej, a do takich za-
liczała się Dukla, każde z wy-
znań pozostając przy odrębnej 
własności, posiadaniu i użyt-
kowaniu zakładów i funduszy 
przeznaczonych na swoje wła-
sne cele religijne, naukowe i 
dobroczynne, zapewniało ich 
utrzymanie, uczestnicząc jed-
nocześnie w pozostałym zakre-
sie działania gminy. 

 Organem nadzorczym była 
Rada powiatowa lub w jej za-
stępstwie Wydział powiatowy. 
Radzie powiatowej należało 
przedstawić do zatwierdzenia 
m.in. sprawy dotyczące sprze-
daży lub obciążenia rzeczy sta-
nowiącej majątek gminy, za-

ciąganie pożyczki, wydzierża-
wienie nieruchomości na dłuż-
szy okres lub w sposób inny 
niż publiczny, przetarg oraz 
inne sprawy określone odręb-
nymi przepisami. Nadzór, w 
celu sprawdzenia czy gmina 
nie przekracza swego zakresu 
działania oraz zgodności z pra-
wem podejmowanych przed-
sięwzięć, wykonywany był 
przez starostę powiatowego. 

Ostatecznym środkiem nad-
zoru było rozwiązanie organów 
gminy przez Namiestnika. 

 W dniu 23 marca 1933 r. 
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 
uchwalił ustawę o częściowej 
zmianie ustroju samorządu te-
rytorialnego (Dz. U. Nr 35, poz. 
294), która zastąpiła na naszym 
terenie wzmiankowane na po-
czątku ustawy austriackie. 

Janusz Kubit
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Tam gdzie jest miłość, 
nie ma cierpienia
Z dyrektorką Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Cergowej Bogumiłą Dymek-Urynowicz rozmawiała 
Krystyna Boczar-Różewicz

Pani Bogumiła Dymek-
Urynowicz dyrektor Środo-
wiskowego Domu Samopo-
mocy w Cergowej jest absol-
wentką Wydziału Nauk Spo-
łecznych Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego i Wydziału 
Prawa Uniwersytetu Marii Cu-
rie-Skłodowskiej w Lublinie. 
Od początku współtworzyła 
placówkę, dzisiaj może powie-
dzieć, że dziesięć lat pracy nie 
poszło na marne.

K. Boczar-Różewicz: Jest Pani 
dyrektorem Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Cer-
gowej od samego początku, 
współtworzyła go Pani. Pro-
szę powiedzieć jakie ma Pani 
wykształcenie i przygotowa-
nie do tego typu pracy, którą 
Pani aktualnie się zajmuje?

Bogumiła Dymek-Urynowicz: 
Z wykształcenia jestem peda-
gogiem, prawnikiem i organi-
zatorem pomocy społecznej. 
Ukończyłam studia magister-
skie na Wydziale Nauk Społecz-
nych, kierunek Pedagogika na 
Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim w Lublinie i na Wy-
dziale Prawa, kierunek Prawo 
na UMCS w Lublinie. Ukoń-
czyłam również studia pody-
plomowe z organizacji pomocy 
społecznej, które są warun-
kiem niezbędnym, aby praco-
wać na kierowniczych stanowi-
skach w jednostkach organiza-
cyjnych pomocy społecznej. Ta-
kie dość gruntowne wykształ-
cenie dawało mi możliwość 
pracy na kierowniczych stano-
wiskach w jednostkach pomocy 
społecznej. Dlatego przystąpi-
łam w 2005 roku do konkursu 
na kierownika Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Cergo-
wej, konkurs wygrałam i zaczę-
łam współtworzyć placówkę. 

W grudniu 2005 roku, kiedy tu 
przyszliśmy były puste mury  
i trzeba było zagospodarować 
placówkę pod każdym wzglę-
dem organizacyjnym, kadro-
wym i ją wyposażyć. I tak już 
dziesięć lat pracujemy i two-
rzymy tę placówkę.

KBR: Proszę przybliżyć na-
szym Czytelnikom jakiego 
typu jest to placówka. Jak 
pracujecie z podopiecznymi?

Bogumiła Dymek-Urynowicz: 
Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Cergowej jest ośrod-
kiem wsparcia dla osób z za-
burzeniami psychicznymi, które 
w wyniku upośledzenia nie-
których funkcji organizmu lub 
zdolności adaptacyjnych wy-
magają pomocy do życia w śro-
dowisku rodzinnym i społecz-
nym, w szczególności w celu 
zwiększenia zaradności i samo-
dzielności życiowej, a także in-
tegracji społecznej w środowi-
sku lokalnym. Uczestnikami na-
szymi są osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, osoby upośle-
dzone umysłowo, jak również 
osoby wykazujące inne zabu-
rzenia czynności psychicznych. 
W ramach naszej pracy wspie-
ramy osoby niepełnosprawne  
i ich rodziny w celu ich przysto-
sowania do życia w rodzinie i 
społeczności lokalnej. Wszystko 
zależy od tego jakie są to osoby. 
Dlatego każdy uczestnik ma 
opracowany indywidualny plan 
postępowania-aktywizującego, 
w którym przy pomocy terapeu-
tów, wskazań lekarzy i psycho-
loga przygotowany jest zakres 
pracy, który należy wykonać z 
danym uczestnikiem. Są to tre-
ningi umiejętności społecznych, 
polegające na nauce, rozwija-
niu lub podtrzymywaniu umie-
jętności w zakresie czynności 

dnia codziennego i funkcjono-
wania w życiu społecznym, tre-
ning umiejętności interperso-
nalnych i rozwiazywania pro-
blemów. Podczas pobytu u nas 
uczestnicy otrzymują codzien-
nie jeden ciepły posiłek, przy-
gotowywany w ramach treningu 
kulinarnego. Zapewniamy im 
również terapię ruchową, dla 
niektórych osób prowadzone są 
zajęcia edukacyjno-wyrównaw-
cze, udzielamy poradnictwa 
psychologicznego, socjalnego, 
prawnego zarówno uczestni-
kom Ośrodka jak i ich rodzi-
nom. W ŚDS w Cergowej w ra-
mach zajęć indywidualnych 
lub grupowych organizujemy 
wolny czas dla naszych pod-
opiecznych. Uczestniczą oni w 
wycieczkach krajoznawczych, 
przeglądach, konkursach, spar-
takiadach, zawodach. Zabie-
ramy ich na przedstawienia te-
atralne, projekcje filmowe, wy-
stawy, ekspozycje muzealne. 
W ten sposób chcemy urozma-
icić im wolny czas, który spę-
dzają w naszym Ośrodku. Or-
ganizujemy również „Opłatek” 
dla uczestników i ich rodziców, 
Walentynki, zabawę karnawa-
łową, Śniadanie Wielkanocne, 
Andrzejki, Mikołajki, Wigilię. 
Śniadanie Wielkanocne i Wigi-
lia są bardzo uroczyste, zapra-
szamy na nie pana burmistrza, 
księży, pracowników Urzędu 
Miejskiego w Dukli. To bar-
dzo podnosi prestiż takiej uro-
czystości i nasi uczestnicy są 

dumni, że odwiedza ich bur-
mistrz, księża i inne osoby z ze-
wnątrz. Jest to także jeden z ele-
mentów terapii. Co roku na ta-
kie spotkania wigilijne przygo-
towywana jest przez uczestni-
ków inscenizacja jasełek, de-
koracja wprowadzająca w na-
strój świąteczny. Nasi uczest-
nicy czasami Wigilię i Śniada-
nie Wielkanocne u nas bardziej 
przeżywają aniżeli w domach 
rodzinnych. W ramach na-
szej działalności zapewniamy 
także uczestnikom dojazd do 
Ośrodka i z powrotem. Samo-
chód pokonuje dość duże od-
ległości dziennie tj. około 230 
km, bo nasza gmina jest rozle-
gła. Służył nam do tego począt-
kowo bus zakupiony w 2007 
roku, obecnie mamy nowy sa-
mochód, który użytkujemy od 
maja 2015 roku. Samochody te 
zostały zakupione przez gminę 
Dukla dzięki pomocy PFRON.

KBR: Aby zrealizować te 
wszystkie zadania musi pani 
posiadać w Ośrodku odpo-
wiednia kadrę, proszę powie-
dzieć jakich ma pani specja-
listów?

Bogumiła Dymek-Urynowicz: 
Pracownicy ŚDS spełniają 
określone wymogi zgodnie  
z ustawą o pomocy społecznej, 
o pracownikach samorządo-
wych, a także zgodnie z rozpo-
rządzeniem o środowiskowych 
domach samopomocy. To nie 
mogą być absolutnie przypad-
kowe osoby. Te wszystkie wy-

mogi są sprawdzane podczas 
odbywających się mniej więcej 
co dwa lata kontroli z Podkar-
packiego Urzędu Wojewódz-
kiego. Zatrudnieni są: psycho-
log, terapeuci, instruktorzy, 
pielęgniarka, kierowca, opie-
kunka. Wszystkie te osoby po-
siadają odpowiedni staż pracy 
z osobami z zaburzeniami 
psychicznymi. Taki staż to 6 
miesięcy.

KBR: Ilu podopiecznych prze-
winęło się przez ŚDS w Cergo-
wej, czy są tacy którzy od po-
czątku uczęszczają tu na za-
jęcia?

Bogumiła Dymek-Urynowicz: 
Z naszych rejestrów wy-
nika, że skierowanie do na-
szego Ośrodka otrzymało 57 
osób, na dzień dzisiejszy mamy 
34 uczestników. Jedną osobę 
mamy ponad stan. Natomiast 
osób, które są z nami już od 10 
lat mamy 17.

KBR: To chyba sporo, bo po-
łowa uczestników jest z Wami 
już 10 lat. Czy Pani widzi róż-
nicę w zachowaniu i funkcjo-
nowaniu w społeczności tych 
osób na początku i obecnie?

Bogumiła Dymek-Urynowicz: 
Tak, uczestniczenie w zajęciach 
przynosi efekty. Są one wy-
mierne, nasi uczestnicy anga-
żują się na rzecz środowiska lo-
kalnego. Uczestniczą w konkur-
sach: piosenki, na najładniej-
szy stroik i szopkę bożonaro-
dzeniową, konkursach wielka-
nocnych i innych tematycznych. 
Otrzymują nagrody, wyróżnie-
nia, przez to wzrasta ich samo-
ocena. W ich zachowaniu, wy-
glądzie zaszły zmiany. Zmienili 
się także pod względem zarad-
ności życiowej, wielu z nich za-
mkniętych było w domach, nie 
wychodzili. Teraz wychodzą, 
potrafią się zachować w róż-
nych sytuacjach, zrobić zakupy, 
potrafią zachować się w restau-

racji, na spacerze. Ich potrzeby 
emocjonalne i bycia w grupie 
zostały zaspokojone. Mają swo-
ich przyjaciół, swoje miejsce, 
w przenośni i dosłownie, bo lu-
bią przebywać w danej pra-
cowni, siedzieć na danym krze-
śle, czują się akceptowani, ko-
chani. Jest to dla mnie bardzo 
budujące.

KBR: W grudniu ubiegłego 
roku Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy w Cergowej ob-
chodził dziesięciolecie istnie-
nia. Proszę powiedzieć, co 
Pani uważa za największe 
sukcesy w ciągu tych 10 lat 
działalności.

Bogumiła Dymek-Urynowicz: 
Największym sukcesem jest po-
wstanie Ośrodka i jego funkcjo-
nowanie, akceptowanie przez 
społeczność lokalną, pozytywny 
odbiór także przez nasze wła-
dze samorządowe, od których 
otrzymujemy pomoc i wsparcie. 
Nasi uczestnicy zawsze do nas 

przychodzą, nigdy nie było ta-
kiej sytuacji, aby uczestników 
było mniej niż miejsc w naszym 
Ośrodku. Jest wręcz odwrot-
nie, teraz także mamy jednego 
uczestnika nadprogramowo. 
Sukcesem są osiągnięcia na-
szych uczestników, zmiany jakie 
zaszły w ich życiu, umiejętność 
komunikowania się z innymi 
ludźmi. W 2013 roku byliśmy 
bohaterami reportażu Hanny 
Bogoryja-Zakrzewskiej pt. 
„Siła dobrych uczuć” w ogól-
nopolskiej audycji Polskiego 
Radia „Jedynka”. Repor-
taż przedstawiał życie dawne 
i obecne naszych uczestników, 
ich uczucia, marzenia. W 2013 
roku mieliśmy także możliwość 
zaprezentowania pracy na-
szego Ośrodka na Podkarpac-
kim Forum Psychiatrii i Opieki 
Środowiskowej w Podkarpac-
kim Urzędzie Marszałkowskim 
w Rzeszowie. W 2010 roku na-

Bogumiła Dymek-Urynowicz

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

Konkurs Wielkanocny
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ, KRASZANKĘ,  

MALOWANKĘ, STROIK ORAZ PALMĘ WIELKANOCNĄ 

1. W konkursie mogą wziąć udział dorośli i dzieci z terenu Gminy 
Dukla. 
2. Prace należy składać 9-11 marca 2016r. do godz. 18.00 w sie-
dzibie Ośrodka Kultury w Dukli: Transgraniczne Centrum Wy-
miany Kulturalnej w Dukli, ul. Trakt Węgierski 38, tel. 662054407 
3. Prace oceniane będą w kategoriach 

a) pisanka, kraszanka, malowanka zdobiona metodą tradycyjną 
b) pisanka współczesna 
c) palma wielkanocna 

 - do 150 cm 
 - od 150 do 300 cm maksymalnie

d) stroik wielkanocny 
4. Każda praca musi posiadać metrykę: 

• Kategoria 
• Imię i nazwisko autora 
• Klasa, szkoła 
• Imię i nazwisko opiekuna, nr tel. 
• W przypadku osoby dorosłej, miejscowość i podpis 

(Prace bez metryk nie wezmą udziału w konkursie)

5. Prace wykonane metodą tradycyjną będą wyżej oceniane
6. Ogłoszenie wyników nastąpi 17 marca na stronie internetowej 
www.ok.dukla.pl
7. Komisja konkursowa w każdej kategorii przyzna nagrody oraz 
wyróżnienia.
8. Wystawa prac konkursowych i rozdanie nagród odbędzie się 
20 marca 2016r. podczas „KIERMASZU WIELKANOCNEGO” 
o godz. 14.00 w nowym budynku Ośrodka Kultury w Dukli,  
ul. Trakt Węgierski 38. 
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Tam gdzie jest miłość, nie ma cierpienia

wiązaliśmy współpracę z Sa-
natorium „Górnik” w Iwoni-
czu –Zdroju, który jest wraz z 
nami współorganizatorem wo-
jewódzkiego konkursu na „Naj-
piękniejszą Kartkę Bożona-
rodzeniową” kierowanego do 
wszystkich środowiskowych do-
mów samopomocy naszego wo-
jewództwa. Sanatorium „Gór-
nik” jest fundatorem nagrody 
głównej, bardzo atrakcyjnej 
zresztą, bo jest to pobyt zwy-
cięzcy konkursu – osoby niepeł-
nosprawnej wraz z opiekunem 
na dziesięciodniowym turnusie 
rehabilitacyjnym w Sanatorium 
„Górnik.” U nas osoby niepeł-
nosprawne znajdują szacunek, 
zaufanie, dom, rodzinę, odzy-
skują człowieczeństwo. Po-
przez wzajemną akceptację, po-
moc, nie czują się wyobcowane 
i niekochane. A tam, gdzie jest 
miłość nie ma cierpienia.

KBR: Czy przez te wszystkie 
lata zdarzyło się coś, co spra-
wiało Państwu problem, jeśli 
chodzi o funkcjonowanie ŚDS?

Bogumiła Dymek-Urynowicz: 
Problemy jak w życiu każdego 
z nas, tak i w naszej placówce 
były i są. Na początku mieliśmy 
powodzie, kiedy były ulewy lub 
mokry rok zalewało nam piw-
nice. Ten problem nie został 
rozwiązany. Musieliśmy usu-
nąć ogromne topole, które ro-
sły przy naszym Ośrodku. Wy-
dział Ochrony Środowiska w 
starostwie powiatowym w Kro-
śnie nie chciał wyrazić zgody 
na ich wycięcie, mimo wielo-
krotnych pism pana burmistrza.  
W końcu jednak udało się je 
usunąć. Trzeba było ten plac 
zagospodarować. Na początku 
były tu pokrzywy prawie w pas, 
teraz są rabaty kwiatowe, które 
utrzymywane są także przy po-

mocy naszych uczestników. Za 
Ośrodkiem przygotowywany 
jest ogród warzywny, mamy tam 
już krzewy i drzewa owocowe. 
Ten ogród to także element te-
rapii. Codzienne problemy, 
przeżycia naszych uczestników 
też przeżywamy wspólnie. Czte-
rech naszych uczestników cho-
rowało i odeszło, to także od-
biło się na psychice pozosta-
łych. Trzeba było ten stan na-
turalny zaakceptować. Nasi 
uczestnicy również w domach 
mają różne trudne sytuacje, 
przenoszą je do Ośrodka i z tym 
trzeba sobie również radzić.

KBR: Miewała Pani chwile 
zwątpienia w funkcjonowanie 
Ośrodka?

Bogumiła Dymek-Urynowicz: 
Raczej chwil zwątpienia nie 
miałam. Nasza placówka jest 
mała, żeby spełnić wszelkie 
ustawowe obowiązki muszę so-
bie sama radzić z całą admini-
stracją, bo nie mamy żadnego 

Uczymy się nie tylko 
w szkole

Jednym ze sposobów realizacji programu dydaktycznego 
i wychowawczego jest uczestnictwo w różnego typu wyciecz-
kach edukacyjnych. W pierwszym semestrze roku szkolnego 
2015/16 odbyło się ich kilka.

W grudniu uczniowie klas pierwszych 
gimnazjum wzięli udział w wycieczce po-
lonistyczno – historycznej do Krosna. 

Najpierw na scenie RCKP obejrzeli 
spektakl „Romeo i Julia” wystawiony przez 
Teatr Artenes z Wrocławia. Poznali historię 
zwaśnionych rodów i zakochanej do sza-
leństwa pary młodych ludzi. Jednak celem 
było nie tylko poznanie treści dramatu, ale 
także dostrzeżenie, że teatr oddziałuje nie-
mal na wszystkie zmysły człowieka - łączy 
obraz (scenografia), ruch (choreografia) z 
dźwiękiem (oprawa muzyczna). 

Następnie uczestniczyli w lekcji muze-
alnej „Ginące rzemiosła” przeprowadzo-
nej przez pracownika Muzeum Rzemio-
sła. Atrakcją była możliwość zwiedzenia 
Wieży Farnej.

W styczniu po raz kolejny zespół huma-
nistów uczących w gimnazjum zorganizo-
wał wyjazd edukacyjny. 

Pierwszym odwiedzonym miejscem 
było Muzeum Historyczne w Krośnie. „Ży-
cie krośnian w wiekach średnich” – to te-
mat lekcji, niestety, nie interaktywnej. In-
ter-, a nawet hiperaktywni musieli być 
natomiast opiekunowie, by przekonać 
uczniów naszej szkoły do, jakże im obcej, 
metody wykładu. 

Kolejnym punktem w programie wy-
cieczki była sala RCKP. Tam, przy wyko-
rzystaniu nowoczesnych środków prze-
kazu, odbyła się multimedialna lekcja fil-
mowa pt. „Bohater od starożytności do 
współczesności”. Uczniowie mieli moż-
liwość uświadomić sobie, że ideał boha-
tera przez wieki się zmieniał. Ważną ce-
chą bohaterów antycznych była tężyzna fi-
zyczna, ale już u Rolanda bardziej ekspo-
nowana jest siła duchowa. Współcześnie 

stanowiska administracyjnego, 
jakie mają np. ośrodki większe. 
Ale kontrole w ostatnich latach 
nie wykazały żadnych uchy-
bień, ani nawet nie było zale-
ceń pokontrolnych. 

KBR: Czy i co Pani chciałaby 
zmienić w ŚDS w Cergowej w 
samej organizacji?

Bogumiła Dymek-Urynowicz: 
Uważam, że ten wypracowany 
przez dziesięć lat model pracy 
i organizacji jest dobry, wszel-
kie zmiany źle wpływają na na-
szych uczestników. Tak było np. 
z tablicą osiągnięć, którą wpro-
wadziliśmy, aby zachęcić ich 
do pracy. Skutek był wręcz od-
wrotny. Postawienie mało ak-
tywnemu uczestnikowi minusa, 
„dołowało” go jeszcze bardziej. 
Zrezygnowaliśmy więc z tej ta-
blicy. Jeśli chodzi o zmiany, to 
owszem zmieniamy wystrój po-
koi w naszym Ośrodku, staramy 
się aby sale terapeutyczne były 
wyposażone nie jak biura, tylko 

W tym roku „ściskanie gardła” za-
wdzięczaliśmy Teatrowi Formy Parra  
z Ustrzyk Dolnych oraz grupie młodych 
aktorów z A(rt)kropolis - Zawadka Ryma-
nowska. Pierwszy spektakl wyreżysero-
wany przez p. Grażynę Kaznowską w nie-
szablonowy sposób poruszał problem cho-
rób – bulimii i anoreksji. Drugi - autorstwa 
p. Konrada Sikory absolwenta Liceum 
– przeniósł nas w czasy mitologiczne. Żar-
tobliwa jednoaktówka „Afrodis” ukazuje 
historię zazdrości, podstępu i … nieocze-
kiwanej kary. Ten pozornie błahy utwór 
skłania jednak ku głębszej refleksji na te-
mat roli sztuki i nieprzemijalności, nie-
zniszczalności piękna. Na uwagę zasługuje 
również fakt, że w spektaklu udział wzięła 
uczennica naszej szkoły – Patrycja Majer 
oraz absolwentka gimnazjum – Dominika 
Sikora.

„Na pewno nie chodzi o wszelkie prze-
mieszczanie się w przestrzeni, ale takie, 
gdzie zależy nam, podróżnikom, na do-
świadczeniu czegoś nowego, na kontakcie 
z jakąś rzeczywistością nieznajomą.”

Tak pisał Ryszard Kapuściński, wy-
jaśniając ideę podróżowania. W podobny 
sposób interpretowali ją zapewne organiza-
torzy licznych wycieczek krajoznawczych, 
gdyż zajęcia terenowe stały się tradycją  
w ZS nr 2 w Dukli. 

W związku z powyższym już na po-
czątku roku szkolnego odbyła się wę-
drówka trasą Bukowsko - Żurawianka 
- Płonna. Nagrodą były nie tylko widoki, 
ale odkrywanie miejsc nieznanych prze-
ciętnemu zjadaczowi chleba – ruiny cer-
kwi w Płonnej, świątynia w Szczawnem  
i jej skarby – ikonostas i polichromia.

W październiku natomiast odbył się 
pieszy rajd do Baranówki i Węglówki. 
Uczniowie wysłuchali prelekcji na temat 
obrządku liturgicznego w kościele grec-
kokatolickim oraz wzięli udział w konkur-
sie wiedzy zorganizowanym przez Zarząd 
Parku Krajobrazowego. „Rzeczywistością 
nieznajomą” okazał się również drugi naj-
starszy dąb na Podkarpaciu – „Poganin”, 
którego wiek szacuje się na około 650 lat.

W październiku nasi uczniowie – jak 
relacjonowali opiekunowie - „przekro-
czyli” również Wisłę i zameldowali się 
w województwie świętokrzyskim. Pierw-
szym celem wycieczki była „Jaskinia 
Raj” - wapienna jaskinia krasowa położona  
w pobliżu Chęcin. Uczniowie przeszli trasę 
zwiedzania i obejrzeli bogate i różnorodne 
formy naciekowe, czasem o bardzo ory-
ginalnych kształtach - stalaktyty, stalag-
mity, kolumny naciekowe i „perły” jaski-
niowe, jeziorka i „pola ryżowe”. W Cen-
trum Neandertalczyka dopełnieniem insce-
nizacji polowań i życia codziennego była 

naturalnych rozmiarów replika mamuta 
(skala 1:1) mierzącą 6 metrów długości  
i 3,5 metra wysokości i szansa na zmie-
rzenie się z niedźwiedziem jaskiniowym. 
W drugim etapie wyjazdu zdobyty został 
szczyt zwany Świętym Krzyżem, Łysą 
Górą lub Łyścem - 595 m n.p.m. Z galerii 
widokowej podziwiać można było najroz-
leglejsze gołoborze w Górach Świętokrzy-
skich. Ważnym punktem wyprawy okazało 
się również Muzeum Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego i klasztor z relikwią 
krzyża świętego. Do Nowej Słupi - zwień-
czenia trasy – uczniowie udali się z godno-
ścią, bez skarg i zażaleń, gdyż wymagała 
tego trasa - tzw. droga królewska.

Wyjście na Tarnicę w czasie kolejnej 
wycieczki poznawczej skłoniło naszych 
podróżników do ważnej refleksji: „Biesz-
czady są miejscem, do których jedzie się 
tylko raz, a potem już się tam tylko wraca. 
Można powiedzieć, że jest w nich magnes, 
który przyciąga magią ich piękna.”

Wartościami dodanymi wyjazdów, zu-
pełnie darmowymi, okazał się świetny na-
strój uczestników, radość z przebywania  
z rówieśnikami i wspólna nauka poza mu-
rami  szkoły.

Zespół pod redakcją 
Kingi Jakieły 

ucz. kl. III b

Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny
Informujemy, iż w dniu 18 lutego 2016 r. wchodzi w życie opublikowane w dniu 3 lutego 2016r. 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związa-
nych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlany-
ch(Dz. U. z 2016 r. poz. 141).

Wniosek o udzielenie wsparcia składa się w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego wła-
ściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta na formularzu opracowanym 
przez Agencję Rynku Rolnego w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. od 
dnia 18 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r.

Wniosek o udzielenie wsparcia będzie wkrótce dostępny na stronie internetowej Agencji  
www.arr.gov.pl.

Wsparcie udzielane będzie na wniosek producenta mleka lub producenta świń, w drodze de-
cyzji administracyjnej, przez dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upływa 
termin składania wniosków o udzielenie tego wsparcia, tj. do dnia 18 czerwca 2016 r.

Środki finansowe z tytułu wsparcia Agencja wypłaci najpóźniej do dnia 30.06.2016 r., zgod-
nie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r. (Dz. Urz. UE L 271  
z 16.10.2015, str. 25).

Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia ARR będzie weryfikowała informacje zawarte we wnio-
skach oraz ustalała pozostałe dane niezbędne do określenia wsparcia w ramach przedmiotowego 
mechanizmu na podstawie rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwie-
rząt (IRZ), administrowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zachęcamy 
do zapoznania się z danymi zawartymi w ww. rejestrze w powiatowych biurach Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego www.
arr.gov.pl lub w Oddziale Terenowym ARR w Rzeszowie, Al. J. Piłsudskiego 32, tel.17/864-20-27 
wew.16,17 lub 27.

Sekcja Informacji i Promocji 
OT ARR Rzeszów

po domowemu, w oknach mamy 
firanki, na ścianach dekoracje.

KBR: Co robi Pani dyrektor 
poza pracą, jakie ma hobby?

Bogumiła Dymek-Urynowicz: 
Do domu staram się nie no-
sić dokumentów, jeśli już jest 
taka potrzeba to zostaję po 
pracy lub przychodzę praco-
wać w dni wolne. W czasie wol-
nym, kiedy nie muszę zajmować 
się dziećmi, domem lubię obej-
rzeć film historyczny, operę, lu-
bię także kwiaty zarówno do-
niczkowe jak i ogrodowe. 
Mam cztery klomby kwiatowe 
w ogrodzie, więc trochę pracy 
przy nich mam, ale pracując w 
ogrodzie wypoczywam. Lubię 
także robić kwiaty z bibuły, lu-
bię też dostawać kwiaty.

KBR: Dziękuje za rozmowę  
i życzę dalszych sukcesów w 
pracy, zadowolenia i szczę-
ścia w życiu osobistym.

Bogumiła Dymek-Urynowicz: 
Dziękuję również.

sprawność fizyczna wciąż imponuje – Su-
perman - ale mamy do czynienia z boha-
terami wręcz ułomnymi, których siła tkwi  
w genialności i harcie ducha. 

Puentą spotkania był film przedstawia-
jący jeszcze inny model bohaterstwa. Oka-
zuje się, że heroizm nie jest zarezerwo-
wany dla człowieka. Na takie miano zasłu-
żyć może również zwierzę. 

Ale naprawdę podniosłe jest opadanie 
kurtyny
i to, co widać jeszcze w niskiej szparze:
tu oto ręka po kwiat spiesznie sięga,
tam druga chwyta upuszczony miecz.
dopiero wtedy trzecia, niewidzialna, 
spełnia swoją powinność:
ściska mnie za gardło.
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Katarzyna Moroń  
świętowała swoje 107 urodziny

Spotkanie  
ze Stanisławą Samborowską

Tereściacy na Biesiadzie Rogowskiej

Na te Wielkanocne Święta
Wszystkim miłośnikom pięknej 

przyrody podkarpackiej
i Czytelnikom Dukli.pl

Smakowitego eko-koszyczka 
wielkanocnego

W otoczeniu naszej wiosennej 
przyrody podkarpackiej

Z artystycznymi symbolami 
wielkanocnymi

/glass-studio-habrat/

życzy Maria Walczak

Katarzyna Moroń - Szacowna Jubilatka

Rodzina pani Katarzyny Moroń z burmistrzem 
Dukli Andrzejem Bytnarem (1-szy z lewej)

Podczas odwiedzin u pani Samborowskiej.
P. Stanisława (1-sza z lewej, nauczycielki: Aneta Cyran (1-sza z prawej), 
Beata Bek (2-ga z lewej) i uczniowie Gimnazjum w Równem

W trakcie rozmowy z uczniami i nauczycielkami

Zespół Tereściacy z Zawadki Rymanowskiej i Mszany

Spotkanie  
ze Stanisławą Samborowską

Katarzyna Moroń  
świętowała swoje 107 urodziny

12 lutego 2016 roku Kata-
rzyna Moroń z domu Bąk ob-
chodziła swoje 107 urodziny. 
Przeżyła dwie wojny świa-
towe. Długowieczność zapi-
saną ma w genach, ponieważ  
z czwórki rodzeństwa jedna 
siostra zmarła w wieku dzie-
cięcym, a pozostała trójka żyła 
90 i więcej lat. Urodziła troje 

dzieci dwóch synów i córkę 
Janinę. Ma dwie wnuczki Re-
natę i Agatę i troje prawnucząt: 
Paulinę, Michała i Arkadiu-
sza. Pani Katarzyna Moroń całe 
życie pracowała w gospodar-
stwie rolnym, które prowadziła 
z mężem. Kiedy owdowiała w 
1963 roku sama gospodarowała 
wraz z córką. Pracowała bardzo 

ciężko, do 1944 roku miesz-
kała w Iwli, a kiedy Iwla w cza-
sie operacji karpacko-dukiel-
skiej została prawie zmieciona 
z powierzchni ziemi, zamiesz-
kała w domu połemkowskim 
w Chyrowej. Kiedy miała po-
nad 80 lat zamieszkała wraz z 
wnuczką Renatą Książkiewicz 
początkowo w Dukli, a póź-

niej w Zboiskach, gdy wnuczka 
z mężem kupili tam dom. Jej 
recepta na długowieczność to 
praca, proste jedzenie i śpiew. 
Babcia cieszy się dobrym zdro-
wiem, nie choruje i nie ma żad-
nych leków, oprócz witamin 
– powiedziała Renata Książ-
kiewicz wnuczka pani Kata-
rzyny. Pani Katarzyna Moroń 
jest najstarszą osobą w gminie 
Dukla i jedną z najstarszych w 
województwie podkarpackim  
i w Polsce. Dostojnej Jubilatce 
życzymy 200 lat życia w do-
brym zdrowiu.

Krystyna Boczar-Różewicz

13 stycznia 2016 roku 
czwórka uczniów klasy III 
gimnazjum, w ramach realiza-
cji projektu CEO „Solidarna 
Szkoła” wraz z nauczycielkami 
Anetą Cyran i Beatą Bek od-
wiedziła jedną z najstarszych 
mieszkanek Równego - Panią 
Stanisławę Samborowską. 

Pani Stanisława wraz  
z córką Zofią przyjęły nas nie-
zwykle sympatycznie. Pod-
czas fascynującej rozmowy, 
która przeniosła nas w początki 
XX wieku, dowiedzieliśmy się 
wielu ciekawych rzeczy o lo-
sach Równego i jego miesz-
kańców. Pani Stasia opowia-
dała nam także o swoim, nie-
zwykle ciekawym życiu. Uro-
dziła się 15.09.1924 r. w Rów-
nem. W wieku 6 lat rozpoczęła 
edukację w Szkole Powszech-
nej. Szkołę tę przez ponad 30 
lat prowadzili Maria i Michał 
Krukierkowie – obecni patro-
nowie ZSP w Równem, bestial-
sko zamordowani właśnie w 
naszej szkole. Opowieści o tej 
tragedii nadal wywołują u pani 
Stanisławy ogromne emocje…

Podczas II wojny świato-
wej pani Stanisława jako czło-

nek Armii Krajowej roznosiła 
meldunki. W latach 1945-1946 
zwerbowana do organizacji 
Wolność i Niezawisłość pełniła 
na terenie powiatu krośnień-
skiego i Rzeszowa funkcję łącz-
niczki pod pseudonimem „Sza-
rotka”. W latach 1945-1947 od-
bywała praktykę na poczcie,  
a po jej ukończeniu rozpoczęła 
pracę w Urzędzie Pocztowym 
w Łękach Dukielskich jako Na-
czelnik Urzędu. 

Matka pani Samborowskiej, 
jako jedyna kobieta w Pol-
sce, przez 50 lat pełniła funk-
cję przewodniczącej KGW w 
Równem. Jej aktywna praca 
w organizacji i ogromne za-
angażowanie w sprawy wsi  
i jej mieszkańców miały duży 
wpływ na córkę, która poszła 
w ślady swej matki i również 
przez wiele lat była członkinią 
KGW. 

W 1995 r. pani Samborow-
ska została odznaczona krzyżem 
Armii Krajowej. W 2001 r. Pre-
zydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej nadał jej stopień podpo-
rucznika Wojska Polskiego Rze-
czypospolitej Polskiej, a w 2005 
r. Minister Obrony Narodowej 

- stopień porucznika. Obecnie 
pani Stanisława jest weteranem 
Walk o Niepodległość Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Jako zasłu-
żona kombatantka uczestniczyła 
w spotkaniu z Ryszardem Ka-
czorowskim – Prezydentem RP 
na Uchodźstwie. Jest ona rów-

Krótki karnawał  
i „roczek” Tereściaków

Tegoroczny krótki karnawał dzieci z Mszany (także Tylawy, 
Warszawy, Józefowa) pożegnały zabawą połączoną z „roczkiem” 
Klaudii Wielgosz, Klaudii Trzebunii i Martyny Kosior w Zespole 
„Tereściacy”.

Było mnóstwo zabaw i konkursów z nagrodami, które prowa-
dziła Justyna z Tylawy, a dla „Tereściaków” mnóstwo niespodzia-
nek. W tajemnicy przed dorosłą częścią zespołu, czyli Anią i Bog-
danem Płóciennik z Zawadki Rymanowskiej, dziewczyny przy-
gotowały „sto lat” i zagrały na akordeonie i keyboardzie (uczą 
się grać od kilku miesięcy) oraz przygotowały podziękowania  
(np. pani sołtys za bycie menadżerką i wożenie nas na wiele wy-
stępów. W tajemnicy przed całym zespołem sołtyska z paniami z 
koła gospodyń przygotowały upominki dla wszystkich członków 
zespołu, szmpan bezalkoholowy i tort. Dzieciaki wychodziły z im-
prezy z prezentami, wypiekami na buziach i radością w oczach.

Ewa Kaczmarska-Więckowska

nież honorowym członkiem Re-
gionalnego Towarzystwa Histo-
rycznego w Równem. 

 Mimo sędziwego wieku 
pani Stasia ma nadal dosko-
nałą pamięć i potrafi świetnie 
opowiadać. Była też tak miła,  
że wypożyczyła nam ze swo-
jego rodzinnego albumu zdję-
cia pochodzące nawet z XIX 
wieku, które zeskanujemy 
i umieścimy na specjalnie  
w tym celu stworzonej ścianie 
w naszej szkole.

Aneta Cyran, Beata Bek
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Prof. dr hab. Bogdan For-
nal, kierownik Oddziału Fizyki 
Jądrowej i Oddziaływań Silnych 
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN  
w Krakowie.

Urodził się w 1957 r. w Mrzy-
głodzie, na Ziemi Sanockiej,  
a jego tato jest Duklaninem.  
W latach 1972-1976 uczęszczał 
do Liceum Ogólnokształcącego 
w Dukli, a od roku 1976 studio-

wał fizykę na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Che-
micznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pod-
czas nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Dukli brał 
udział w zawodach Olimpiady Astronomicznej, zdobywa-
jąc dwukrotnie (w latach 1975 i 1976) tytuł laureata w fi-
nale ogólnopolskim. Studia ukończył w 1981 r. i wtedy 
też został zatrudniony w Instytucie Fizyki Jądrowej w 
Krakowie, gdzie pracuje do dziś. Jego specjalność to fi-
zyka struktury jądra atomowego. Stopień doktora uzyskał  

IX Konkurs Piosenki 
Obcojęzycznej
12 lutego w Zespole Szkół nr 2 w Dukli odbył się 
coroczny konkurs piosenki obcojęzycznej dla uczniów 
uzdolnionych wokalnie oraz mających wyjątkowe 
predyspozycje językowe. 

„Gwiezdny Pył”
– Fizyka, największe widowisko Wszechświata

Fizyka wyjaśnia zasady funk-
cjonowania świata, w którym ży-
jemy. Poznanie reguł panujących 
w otaczającym nas środowisku sta-
nowi podstawę do technologicz-
nego rozwoju cywilizacji. Pogoń za 
sensacją, zjawiskami paranormal-
nymi, wiedzą tajemną oraz wielość 
programów pseudonaukowych po-
woduje, że duża część społeczeń-
stwa ma zafałszowany obraz współ-
czesnej nauki. Pod koniec stycznia 
popularyzatorzy nauki z Instytutu 
Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii 
Nauk w Krakowie, zaprezentowali 
w Zespole Szkół nr 2 w Dukli wi-
dowisko „Gwiezdny Pył”. Autorem 
scenariusza i reżyserem widowiska 
był dr hab. Jerzy Grębosz. W spek-
taklu wystąpili, oprócz autora, dr 

Dr hab. Jerzy Grębosz, fizyk, 
informatyk i popularyzator nauki 
w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN 
w Krakowie. Naukowiec i autor 
podręczników uczących zoriento-
wanego obiektowo programowania 
komputerów z serii Symfonia C++, 
filmowiec, którego filmy popular-
nonaukowe uzyskiwały wyróżnie-
nia i nagrody („Tajemniczy świat ją-
der atomowych” został nagrodzony 
Grand Prix („Srebrna Sowa”) na 
III Krakowskim Przeglądzie Filmu 

Naukowego, „Tajemnice DNA - został nagrodzony Nagrodą Spe-
cjalną na II Festiwalu Filmów Popularnonaukowych, Sopot 2007). 
Popularyzuje naukę w formie prezentacji i spektakli tłumacząc pro-
stym językiem skomplikowany świat fizyki.

Dr hab. Andrzej Horzela, jest 
profesorem w Instytucie Fizyki Ją-
drowej PAN. Jego specjalność to fi-
zyka teoretyczna – jest Kierowni-
kiem Zakładu Fizyki Matematycz-
nej i Astrofizyki Teoretycznej. Kie-
ruje również Międzynarodowym 
Studium Doktoranckim, które na-
daje stopień doktora nauk fizycz-
nych około 20 młodym naukow-
com każdego roku. Ze względu na 

swe zaangażowanie jest uwielbiany przez doktorantów. Jest Wice-
przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej.

Genezą powstania widowi-
ska „Gwiezdny Pył” były ekspery-
menty i dyskusje prowadzone przez 
prof. Bogdana Fornala i dra Jerzego 
Grębosza z uczniami Liceum Ogól-
nokształcącego w Dukli w grudniu 
2008 roku. Odbyła się wówczas se-
sja popularnonaukowa z cyklu Du-
kielskie fascynacje fizyką, pt. „Czy 
nasz umysł pozwala nam zrozu-
mieć przyrodę?” Trudności, na ja-
kie napotkali prowadzący starając 
się wyjaśnić w sposób popularny 
procesy kwantowe zachodzące m. 
in. w jadrze atomowym, stały się 
dla nich bodźcem do podjęcia dzia-
łań popularyzatorskich, które przez 
lata doskonalili współorganizując 
Krakowską Noc Naukowców czy 
Dzień Otwarty Instytutu Fizyki Ją-
drowej PAN w Krakowie. Dukiel-

hab. Andrzej Horzela i dr inż. Pa-
weł Janowski. Naukowcy w przyja-
zny sposób opowiedzieli o rozwoju 
fizyki poczynając od atomów De-
mokryta, przez odkrycie elektronu, 
jądra atomowego i promieniotwór-
czości po osiągnięcia współczesnej 
fizyki jądrowej. Opowieści i do-
świadczenia przeplatały się z poka-
zami filmów z dynamiczną ścieżką 
dźwiękową. Filozoficzna opowieść 
o fizyce pobudziła licznie przybyłą 
publiczność do refleksji i dysku-
sji. Dzień po spektaklu uczniowie 
zadawali pytania i prosili o głęb-
sze wyjaśnienie przedstawianych 
zjawisk i procesów fizycznych co 
pokazuje, że widowisko było dla 
wielu z nich inspirujące.

Janusz Lis

skie widowisko było drugą pu-
bliczną prezentacją „Gwiezdnego 
Pyłu” po występie w Krakowskim 
Centrum Kongresowym wiosną 
2015 r. z okazji 65-lecia Instytutu 
Fizyki Jądrowej.

W imieniu Zespołu Szkół nr 2 
w Dukli, a w szczególności Liceum 
Ogólnokształcącego im. Św. Jana z 
Dukli jako współorganizatora im-
prezy, składam serdeczne podzię-
kowania wszystkim, którzy orga-
nizacyjnie, finansowo czy pracą 
rąk własnych pomogli przygoto-
wać widowisko, w którym wzięło 
udział ponad sześciuset uczestni-
ków: uczniów, nauczycieli i miesz-
kańców Dukli.

Serdecznie dziękuję
Jan Drajewicz

w 1991 roku w IFJ, a stopień doktora habilitowanego w 2004 roku 
również w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk  
w Krakowie. W marcu 2014 roku uzyskał tytuł profesora z rąk 
Prezydenta RP. Był stypendystą włoskiego INFN w Laboratori 
Nazionali di Legnaro (Padwa, Włochy) 1985-1987. Odbył też 
szereg wyjazdów naukowych do Purdue University (USA) i Ar-
gonne National Laboratory (USA): staż naukowy 1991-93, 1994, 
1996; wizytujący profesor 1998, 2001, 2002. Jest koordynatorem 
naukowym współprac: polsko-francuskiej (COPIGAL) oraz pol-
sko-włoskiej (POLITA), prowadzących badania w dziedzinie fi-
zyki struktury jądra atomowego i reakcji jądrowych. Za działal-
ność naukową otrzymał Nagrodę im. Zdzisława Szymańskiego za 
rok 2004, a w 2015 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

To już kolejna edycja konkursu, który wpisany jest w kalenda-
rium wydarzeń szkoły. Do konkursu zgłosili się soliści z Nowego 
Żmigrodu, Jaślisk, Miejsca Piastowego, Zręcina, Wietrzna, Kro-
ścienka Wyżnego oraz naszego gimnazjum. W prezentowanym re-
pertuarze znalazł się szereg piosenek w języku angielskim oraz 
piosenka w języku włoskim i niemieckim. Jury w składzie: Mał-
gorzata Lasek–Such - nauczyciel muzyki, Augustyn Bozentka – 
nauczyciel języka niemieckiego, Sławomir Chłopecki - nauczyciel 
języka angielskiego oraz pan Artur Szajna - reprezentujący GOK, 
postanowiło przyznać następujące miejsca:

w kategorii: soliści- uczniowie gimnazjum:
I miejsce - Sabina Mercik - Publiczne Gimnazjum w Krościenku 

Wyżnym
II miejsce - Marlena Szmyd- Publiczne Gimnazjum w Kro-

ścienku Wyżnym
III miejsce- Aleksandra Dyszkowska- ZS 2 w Dukli
oraz wyróżnienia dla: 
Klaudii Stoś - Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie i Adama Go-
neta z Gimnazjum w Zręcinie;

w kategorii: zespoły- uczniowie gimnazjum: 
I miejsce - zespół z Krościenka Wyżnego za utwór „I love you
      baby”
II miejsce- zespół z ZS 2 w Dukli za piosenkę „Say something”
III miejsce- zespół z Jaślisk za utwór „I can’t help you”; 

W przerwie konkursowej wystąpiła Katarzyna Makoś, która w 
środowisku lokalnym znana jest ze swojego nietuzinkowego głosu 
oraz wyjątkowych interpretacji znanych piosenek. Zaśpiewała 
kilka znanych utworów, czym po raz kolejny zachwyciła widzów. 

Organizatorzy konkursu:  
Beata Zajdel i Edyta Dydo

Naukowcy podczs pokazów w ZS nr 2 w Dukli
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Dukielski Uniwesytet 
Trzeciego Wieku

Opłatek w Lipowicy
Podczas zajęć z informatyki

Zainteresowanie zajęciami z informatyki było bardzo duże

Jasełka w wykonaniu dzieci z Lipowicy

Opłatkowy poczęstunek przygotowany przez członkinie Stowarzyszenia Liposka

Dukielski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

Wniosek o utworzenie Stowarzyszenia Dukielskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku został złożony w Sądzie Rejonowym w Rze-
szowie w XII Wydziale Gospodarczym - Krajowego Rejestru Sądo-
wego. Rozpatrzenie wniosku o rejestrację Stowarzyszenia może po-
trwać od trzech miesięcy do pół roku. Informacja na temat tworzo-
nego Stowarzyszenia Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
obiegła szybko mieszkańców Gminy Dukla, którzy interesują się 
jego otwarciem i przyszłą działalnością. W trakcie oczekiwania na 
rozpatrzenie wniosku Ośrodek Kultury w Dukli już teraz wychodzi 
naprzeciw założeniom i organizuje zajęcia tematyczne z informa-
tyki, które w przyszłości będą prowadzone w ramach Stowarzysze-
nia Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zajęcia odbywają 
się dzięki uprzejmości dyrektora Jana Drajewicza w Zespole Szkół 
nr 2 w Dukli. Pierwsze z nich zostały przeprowadzone już 17 lutego 
2016 roku. Liczne grono zainteresowanych uczestników zostało po-
dzielone na trzy grupy zajęciowe, którym niezbędną wiedzę przeka-
zują nauczyciele dukielskiej szkoły. 

Pierwsze wrażenia po zajęciach są bardzo pozytywne. Uczest-
nicy mogą uczyć się zagadnień informatycznych od podstaw i po-
szerzać posiadaną wiedzę o potrzebne umiejętności, tak aby w 
przyszłości mogli swobodnie korzystać z komputera i poruszać się 
w wirtualnym świecie.

Anna Lenkiewicz

Niezapomniane spotkanie 
opłatkowe w Lipowicy

Wzniosły i uroczysty nastrój Świąt Bożego Narodzenia spę-
dzonych w cudownej rodzinnej atmosferze rozświetla mroki co-
dzienności na nadchodzący rok i wytycza jasną drogę dla duszy 
człowieka. Drogę miłości, która rodzi się w naszych sercach przy 
żłóbku Jezusa. Drogę prawdy, zaufania i oddania swego czasu  
i uwagi dla najbliższych. Drogę prostoty w relacjach z drugim 
człowiekiem bez obłudy, fałszu i zakłamania.

W naszej małej ojczyźnie oczekiwaliśmy tej świątecznej uro-
czystości, ponieważ Stowarzyszenie „Liposka” wraz z panem soł-

Tereściacy 
na Biesiadzie Rogowskiej

„Rogowska biesiada, to wspólne śpiewanie….”, wszyscy ci, 
którzy lubią wspólne śpiewy licznie zagościli w Domu Ludowym 
w Rogach 23 stycznia na kolejnej 16 biesiadzie. Grono stałych by-
walców tej nietypowej imprezy, z każdym rokiem powiększa się 
o nowych zwolenników gromadnego śpiewu pod dyrekcją, chyba 
niezastąpionego w tej roli, Tadeusza Majchrowicza. Śpiewy bie-
siadników trwały do bardzo późnych godzin nocnych.

W tym roku gościem specjalnym biesiady był zespół Tere-
ściacy z Zawadki Rymanowskiej i Mszany. Trzy bardzo młode 
wokalistki z towarzyszeniem gitary oraz akordeonu zaśpiewały w 
sposób zawodowy piosenki łemkowskie, jak również kilka kolęd 
w bardzo oryginalnym brzmieniu. Popis umiejętności wokalnych 
grupy przypadł wszystkim do gustu, czego najlepszym dowodem 
były liczne brawa.

Nie zabrakło również kapeli Pogórzanie, kabaretu Łorczyk, 
który jak się okazało, w roku bieżącym, ma na swoim koncie 
skromny jubileusz 10.lecia działalności, o czym przypomniał ze-
branym Emil Bykowski. Jak się okazało, tylko najbardziej wtajem-
niczeni w arkana działalności kulturalnej na terenie naszej gminy, 
zdawali sobie z tego sprawę. Swój kunszt muzyczny, po raz kolejny 
w Rogach, pokazał zespół „50 Plus” - wcześniej bawili nas podczas 
„Potańcówki przy Zagrodzie” w lipcu minionego roku.

Najbardziej zapaleni tancerze na balkonie ruszyli w tany – nie-
stety na sali ze względu na ilość przygotowanych miejsc siedzą-
cych takiej możliwości nie było. Wszystko co dobre ma swój po-
czątek i koniec, zdaniem wielu uczestników zbyt szybki. Za rok 
ponownie się spotkamy, by gromadnie ćwiczyć struny głosowe na 
17 biesiadzie. (Zdjęcia „Tereściaków” na wkładce)

red

tysem zaplanowało 
Spotkanie Opłat-
kowe w dostojnej ro-
dzinie mieszkańców 
Lipowicy. Spotka-
nie odbyło 30 stycz-
nia 2016 roku. Swoją 
obecnością zaszczy-

cili nas szanowni goście: pro-
boszcz dukielskiej fary ksiądz 
Stanisław Siuzdak, burmistrz 
Dukli Andrzej Bytnar wraz  
z małżonką i radny Rady Miej-
skiej w Dukli Zenon Leńczyk. 

Najmłodsi mieszkańcy 
uświetnili swoim występem ten 
wieczór, przedstawiając scenkę 
z tradycyjnych jasełek wg sce-
nariusza i pod bacznym okiem 
Katarzyny Adamskiej. Gorące  
i szczere życzenia składali go-
spodarze uroczystości, prezes 
Stowarzyszenia „Liposka” Da-
nuta Patlewicz oraz sołtys Bro-
nisław Matusik. Opłatek w wy-
ciągniętej dłoni to serdeczny 
wprost z serca gest pokory, do-
broci, szacunku i przebaczenia. 

Uczestnicy radośnie celebro-
wali czas życzeń. W radosnych 
nastrojach rozległy się kolędy 
i wybrzmiały pięknie i świą-
tecznie.

Uroczystość została uboga-
cona nie tylko miodem dla du-
szy, ale też dla ciała. Można 
było uraczyć podniebienie sma-
kołykami tradycyjnej domowej 
kuchni i nie tylko. Członki-
nie Stowarzyszenia „Liposka” 
przygotowały ucztę złożoną  
z wykwintnych potraw, nieco-
dziennych słodkości oraz trun-
ków. W serdecznej atmosferze 
zabawa trwała do świtu.

Dziękujemy przybyłym go-
ściom za uświetnienie naszej 
uroczystości. Podziękowania 
składamy również wszystkim 
osobom zaangażowanym w 
przygotowania tego wieczoru. 
Opinia uczestników spotkania 
zobowiązuje nas do organizo-
wania takich spotkań cyklicz-
nie. Więc do zobaczenia za rok.

Ewa Ciuła

Od lewej: Dorota Bytnar,  burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, proboszcz dukiel-
skiej fary ks. Stanisław Siuzdak, radny Rady Miejskiej w Dukli Zenon Leńczyk
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

Pagumet Żwir Geo 
zwycięzcą Dukielskiej 
Ligii Halowej

29 stycznia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Dukli odbyła się ostatnia kolejka Dukielskiej Ligii Halowej w 
sezonie 2015/2016. W tym dniu odbyło się tylko jedno spotka-

Sukcesy tenisistów 
stołowych na arenie 
ogólnopolskiej

29-31 stycznia br. w Radomiu odbyło się II Grand Prix Polski żaków w te-
nisie stołowym. W zawodach wystartowało troje zawodników z UKS TKKF 
MOSiR Dukla: Maja Krukar, Szymon Maciejewski, Miłosz Sawczak, którzy 
wywalczyli bardzo dobre miejsca. Zawodnicy rozegrali turniej utrzymując po-
dobny poziom z Jastrzębia Zdroju w I Grand Prix Polski żaków gdzie zajęli: 
Miłosz – 1 miejsce, Maja – 13 miejsce, Szymon – 19 miejsce. 

Końcowe miejsca zawodników : 
W kategorii chłopców:
3 miejsce Miłosz Sawczak 
13 miejsce Szymon Maciejewski 
W kategorii dziewcząt:
14 miejsce Maja Krukar 

Bogdan Maciejewski 

Piotr Smolak podczas 
II Zimowego Maratonu 
Bieszczadzkiego

W niedzielę 31 stycznia Piotr Smolak zawodnik MTB MOSiR 
Dukla startował w Zimowym Maratonie Bieszczadzkim. Dystans 
biegu to 44,6 km, trasa trudna, górzysta ze zmienną nawierzchnią 
– asfalt, śnieg, lód i błoto. Pogoda również nie rozpieszczała Ma-
ratończyków – start przy padającym deszczu, po godzinnym biegu 
zaczął padać śnieg, a na metę zawodnicy przybiegli w słońcu. 
Bieg bardzo wymagający, a uczestnikami byli zawodnicy dosłow-
nie z całej Polski. Piotr Smolak pokonał trasę w 3 godziny 43 min. 
12 sekund, zajął 32miejsce w kat. OPEN i 2 miejsce w kat. M-50. 
Maraton ukończyło 656 zawodników. Pierwszy start w tym sezo-
nie 2016 bardzo udany. Gratulujemy!

Anna Szczęsny

nie. Drużyna Iwełki Iwla nie 
stawiła się na hali dzięki czemu 
zespół DPT otrzymał dar-
mowe 3 punkty. Po zakończo-
nym spotkaniu, wszystkie dru-
żyny otrzymały pamiątkowe 
dyplomy i puchary, a najlepsi 
zawodnicy statuetki. Drużyna, 
która zajęła I miejsce otrzymała 
bon w wysokości 1000 zł na za-
kup sprzętu sportowego. 

Rozgrywki w sezonie 
2015/2016 trwały od 14 listo-

pada 2015 roku do 29 stycz-
nia 2016. 5 drużyn rozegrało 
20 spotkań, padło 243 bramki. 
Ligę zwyciężyła drużyna Pagu-
met Żwir Geo Dukla. Na dru-
gim miejscu uplasował się naj-
młodszy zespół ligi - juniorzy 
Przełęczy Dukla. Na podium 
również znalazła się drużyna 
proms.pl. Czwarte miejsce za-
jął zespół DPT Street Football, 
a ostatnie miejsce Iwełka Iwla.

Indywidualne nagrody po-
wędrowały do zawodników 
występujących w drużynie Pa-
gumet Żwir Geo Dukla. Naj-
lepszym bramkarzem okazał 
się Mateusz Belczyk, miano 
najlepszego zawodnika otrzy-
mał Karol Moszczyński, a naj-
lepszym strzelcem został Kry-
stian Frączek, który wygrał ry-
walizację z Tomaszem Nyczem 
(proms.pl). Gratulujemy! Jesz-
cze raz bardzo dziękujemy za 
całą piątą edycję. Życzymy 
powodzenia na zielonych bo-
iskach i mamy nadzieję,  
że w zdrowiu i w dobrych hu-
morach zobaczymy się w listo-
padzie. Trzymajcie się!

Daniel Ożga 

Zmagania dukielskich 
zawodniczek podczas 
turnieju Kinder Sport

Zawodniczki sekcji piłki 
siatkowej działającej przy MO-
SiR w Dukli zainaugurowały 
rozgrywki w turnieju Kinder 
Sport. Pierwsze zawody od-
były się 23 stycznia w Strzyżo-
wie. W turnieju wzięły udział 
zawodniczki z rocznika 2003, 

które miały okazje rywalizo-
wać z rówieśniczkami m.in.  
z Krosna, Strzyżowa, Rze-
szowa, Dębowca, Mielca czy 
Izdebek. Zawody rozgrywane 
były według bardzo nietypo-
wych jak na siatkówkę zasad, 
bo na czas. Każdy pojedynek 

trwał 8 minut. Nasze zawod-
niczki trafiły do bardzo moc-
nej grupy z Karpatami I Kro-
sno, Spartą Rzeszów i gospody-
niami MZS II Strzyżów. Mimo 
zajęcia ostatniego miejsca  
w grupie formuła turnieju po-
zwoliła rozegrać jeszcze spo-
tkania o miejsca 7-12. Niestety 
przeciwniczki okazały się zbyt 
wymagające i mimo ambitnej 
walki, w każdym meczu, skoń-
czyliśmy turniej na 12 miej-
scu. Zawody rozgrywane były 
na bardzo wysokim poziomie 
sportowym i możliwość rywa-
lizacji z takimi drużynami na 
pewno zaprocentuje w przy-
szłości. Drużynę MOSiR Du-

kla reprezentowały: 
Gabriela Patlewicz, 
Oliwa Zima, Kinga 
Węgrzyn, Zuzanna 
Karbowniczyn i Nata-
lia Kozak.

Po zmaganiach 
rocznika 2003 w tur-
nieju Kinder Sport 
przyszedł czas na 
udział w zawodach 
młodszych dziewcząt 
z sekcji piłki siatko-
wej MOSiR Dukla. 30 
stycznia od rana w Je-
dliczu rywalizowały 
zawodniczki z rocz-
nika 2004. MOSiR 
Duklę reprezentowały 
dwa zespołu w skła-

dach: MOSiR Dukla I – Ame-
lia Pilarska, Aleksandra Woź-
nica, Oliwia Pasterczyk, Mar-
tyna Belczyk oraz MOSiR Du-
kla II – Zuzanna Torba, Adriana 
Fornal, Izabela Szwast i Wero-
nika Folcik. Zawodniczki grały 
w drużynach 3-osobowych. Ry-
walizacja w grupach była bar-
dzo zacięta i o awansie decydo-
wały często małe punkty. Osta-
tecznie po kilku godzinnych 
zmaganiach nasze drużyny za-
jęły miejsca 15 i 17. Tuż po za-
kończeniu rozgrywek w kate-
gorii dziewcząt 2004 do spor-
towej rywalizacji przystąpiły 
dziewczynki z rocznika 2005  
i młodsze. W drużynie MOSiR 
Dukla I zagrały: Jagoda Jakieła 
i Julia Sajdak, a w MOSiR Du-
kla II: Wiktoria Paszek, Wikto-
ria Szymańska i Zosia Derwich. 
Drużyna składała się z 2 osób,  
a mecz kończył 15 punkt. 
Dziewczynki z determinacją 
walczyły w każdym meczu tur-
nieju. Na miejscu 11 uplanso-
wał się zespół MOSiR Dukla 
I. Niestety drobny uraz jednej 
z zawodniczek drugiej drużyny, 
w ostatniej fazie turnieju, nie 
pozwolił osiągnąć, mimo bar-
dzo ambitnej walki i dopingu 
innych zespołów, lepszego wy-
niku. Dziewczyny zakończyły 
turniej na miejscu 15.

Damian Leśniak

Zawodniczki dukielskie  z rocznika 2003 podczas turnieju Kinder Sport
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„Młodzież zapobiega 
pożarom”
Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

4 lutego br. odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej został prze-
prowadzony w Urzędzie Miejskim w Dukli. Wzięło w nim udział 23 
uczestników. W grupie pierwszej – uczniowie szkół podstawowych 12 
osób, w grupie drugiej – uczniowie szkół gimnazjalnych 8 osób, w gru-
pie trzeciej – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 3 osoby. Nad pra-
widłowym przebiegiem eliminacji czuwało jury w składzie: mł. bryga-
dier Marek Fejkiel - przewodniczący, Stanisław Bauer - sekretarz i Wik-
tor Madej - członek. Organizatorem konkursu był Miejsko-Gminnym Za-
rząd OSP RP w Dukli. 

Zwycięzcami turnieju zostali w poszczególnych kategoriach:

 Grupa I (szkoła podstawowa): 
I miejsce Bogacz Jakub – ZSP Równe 
II miejsce Jakieła Wiktoria- ZSP Dukla 

 Grupa II (gimnazja): 
I miejsce Bałon Dominik – ZSP Równe 
II miejsce Sikora Magdalena – ZSP Jasionka

 Grupa III (szkoły ponadgimnazjalne): 
I miejsce Glazer Damian- LO w Dukli
II miejsce Kurasz Paweł – LO w Dukli 

Uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody 
i szanse na uczestnictwo w turnieju na szczeblu powiatowym.

bpudło

Kąc ik poe tyc ki

Udana submisja 
23 firmy z Austrii, Estonii, Polski i Słowacji ubiegały się 

o prawo zakupu surowca wystawionego na XVII Submisji 
Drewna Cennego „Krosno 2016”, którą rozstrzygnięto 16 
lutego w siedzibie Nadleśnictwa Brzozów. 

Na składach submisyjnych w Oleszycach i Załużu zgroma-
dzono drewno o łącznej masie 985 metrów sześciennych. Suro-

I miejsce dla Michała 
Olbrychta podczas III 
Grad Prix Podkarpacia 

6 lutego br. w Błażowej odbyło się III Grand Prix Podkarpacia 
młodzików w tenisie stołowym. W turnieju wystartowało pięcioro 
zawodników UKS TKKF MOSiR Dukla: Michał Olbrycht, Szy-
mon Sporek, Miłosz Sawczak, Szymon Maciejewski oraz Gracjan 
Wszołek. Zawodnicy walczyli o dwa miejsca, które dają bezpo-
średni awans do III Grand Prix Polski zaplanowany na 4-6 marca 
w Białymstoku. Wszyscy zawodnicy zaprezentowali się dobrze,  
a najlepiej wypadł Michał Olbrycht zajmując I miejsce, natomiast 
na drugiej pozycji uplasował się Szymon Sporek. 

Wyniki dukielskich zawodników w turnieju: 
I m-ce Michał Olbrycht 
II m-ce Szymon Sporek 
V m-ce Miłosz Sawczak 
VII m-ce Szymon Maciejewski 
IX m-ce Gracjan Wszołek 

Bogdan Maciejewski

***
Gdy Chrystus umiera w tobie
ziemia drży ci pod nogami
słońce dni twoich ciemnieje
a obłok spokoju rozrywają pioruny trwogi
aż przychodzi dzień zmartwychwstania
Chrystus z grobu twej pustki powstaje
i znów przyjaznym słowem
i spojrzeń pogodę
świat swój tworzyć zaczynasz
bo w tym jest życia sens
żeby z upadków powstawać i iść
wciąż iść w stronę światła
dopóki rozpędzone konie krwi
niosą nas jawą i snem
w piękniejsze światy
bo w tym jest życia sens
żeby iść wciąż iść w stronę światła
dopóki ziemia obroty przelicza swe
na cztery pory roku.
Gdy Chrystus umiera i zmartwychwstaje w tobie
życie z łzy w perłę przemienia się

STABAT MATER DOLOROSA

Gdy syna z drzewa męki zdejmowali 
matka pod krzyżem stała
jeszcze dziś słychać na Golgocie gorzki szept – żal
co uczyniliście synowi mojemu
za światłość za wszystkie cuda za chleb życia
co wam dał
co uczyniliście synowi mojemu
ja matka pytam was
Gdy syna z drzewa męki zdejmowali 
matka pod krzyżem stała.

VI GMINNA LIGA SZACHOWA
O PUCHAR BURMISTRZA DUKLI

14 stycznia br. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli odbyły się zawody sza-
chowe w ramach VI Gminnej Ligi Szachowej o Puchar Burmistrza Dukli. W zawodach wy-

wiec ten wybrany został spo-
śród pozyskanego w toku pla-
nowych cięć na terenie 20 nad-
leśnictw RDLP w Krośnie. 

W przetargu sprzedano 
100% oferowanego surowca, 
a uzyskana średnia cena 1703 
zł za metr sześcienny, to pra-
wie 300 zł więcej niż w ubie-
głym roku. Największym zain-
teresowaniem cieszyły się dąb i 
jawor, najniższe ceny osiągnęła 
olsza czarna. 

Największą pulę, prawie 
212 metrów sześciennych, za-
kupiła firma z Austrii. Z ko-
lei najwyższą cenę pojedyn-
czej sztuki drewna - 12 320 zł 
za metr sześcienny - uzyskano 
za rezonansową kłodę jawo-
rową pochodzącą z Nadleśnic-
twa Strzyżów.

Krośnieńska submisja jest 
obecnie jedną z wielu odbywa-

jących się w kraju, stąd coraz 
trudniej jest zdobywać nabyw-
ców. Dlatego też w tym roku 
zdecydowano o zmianie ter-
minu przetargu, który dotąd od-
bywał się zawsze w ostatni pią-
tek lutego. 

- Wprawdzie nie było rekor-
dów cenowych, z których kiedyś 
nasze submisje słynęły, ale za to 
bardzo atrakcyjna cena średnia 
pozwala zaliczyć tę submisję do 
udanych – zaznacza Grażyna 
Zagrobelna, dyrektor RDLP w 
Krośnie. – Bardzo ważna jest 
dla nas również strona promo-
cyjna całego przedsięwzięcia  
i pokazanie, że lasy Podkarpa-
cia pozostają źródłem surowca 
bardzo poszukiwanego na ryn-
kach europejskich.

Drewno oferowane na sub-
misji pochodzi z planowych 
cięć gospodarczych i wybierane 
jest spośród surowca zgroma-
dzonego na składach przejścio-
wych w leśnictwach, po czym 
przewożone jest na dwa składy 
submisyjne. Każda kłoda otrzy-
muje tu specjalny numer iden-
tyfikujący i opisana jest w ka-
talogu submisyjnym. Przedsta-
wiciele zainteresowanych firm 
mają tydzień czasu na dokładne 
obejrzenie surowca i złoże-
nie swoich ofert cenowych. 
Ich otwarcie następuje w trak-
cie publicznej inauguracji sub-
misji w siedzibie Nadleśnictwa 
Brzozów. Nabywców poszcze-
gólnych kłód wybiera system 
informatyczny stworzony przez 
leśników kilkanaście lat temu 
specjalnie do tego celu.

Edward Marszałek 
rzecznik prasowy RDLP  

w Krośnie

Z okazji Świat Wielkanocnych drukujemy dwa wier-

sze, które dla naszej gazety napisał Adam Czaja. 
Autor wydał w ubiegłym roku tomik poezji pt. „Brulion 
paralityka”. Tomik poezji można kupić w Wydawnic-
twie Miniatura w Krakowie. 

Autorowi gratulujemy wydanego tomiku i dzięku-
jemy, za możliwość wydrukowania dwóch wierszy w na-
szym miesięczniku. 

Redakcja Dukli.pl

startowało 31 zawodników z Ja-
sionki, Dukli (ZS nr 1 i ZS nr 2), 
Rogów i Iwli.

Wyniki turnieju P 15’ po trzech 
rundach:

1. Frączek Tomasz - Iwla
2. Kucza Kamil - Rogi
2. Szczurek Patryk - Jasionka
2.  Kluk Julia - Iwla

Wyniki turnieju 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 kate-
goriach:

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

Jerzy Gunia 
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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

A T R A K C Y J N Y  K R E D Y T  
D L A  F I R M 

Z DECYZJĄ W 24H! 
Bez zaświadczeń z ZUS i US

ZADZWOŃ! 514-925-136

OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r, 
poz. 1774 z póź.zm.), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 
z 2014 r., poz.1490) o g ł a s z a

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

- działka nr 587 o powierzchni 0,47 ha, położona w Zboiskach 
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00034285/1, zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem 
„R1”- tereny rolne. Działka przylega do utwardzonej drogi 
gruntowej będącej własnością Gminy Dukla. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń. 

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz.U. z 2015 r., poz.1774) upłynął dnia 14 lipca 2015 r. 

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

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

Cena wywoławcza wynosi 6 500,00 zł ( wartość brutto)
wadium na w/w nieruchomość wynosi – 650,00 zł.
Kwota ustalona w przetargu zwolniona jest z podatku VAT od 
towarów i usług.
Przetarg odbędzie się dnia 31 marca 2016 r. o godz. 900 w pok. 
Nr 304 znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli.  
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, je-
żeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości. 

Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 25 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 numery i położenie nieru-
chomości.

Wpłacone wadium zostanie: 

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

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetar-
gu 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 właści-
wy dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości 
osób reprezentujących dany podmiot.

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

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cu-
dzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. 
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póź.zm.), do zawarcia umowy nota-

rialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć ze-
zwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cyto-
wanej wyżej ustawy.

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

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

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi na-
bywca.

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

KOMUNIKAT
BURMISTRZA DUKLI

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

Wykaz obejmuje działki nr 4393, 5146 i 5096 położone 
w Łękach Dukielskich.

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

-------------------------------------------------------------------------------

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

Wykaz obejmuje działki n : 3086 i 3137 położone w Iwli, 
245 w Chyrowej i 6/240 w Dukli.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo-
ści na podstawie art 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 
1774) mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości 
w terminie do dnia 11 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim 
w Dukli pok. Nr 106. 

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej 
www.dukla.pl.

Andrzej Bytnar
BURMISTRZ

Skrzyżowanie z pierwszeństwem łamanym

Przepisy ruchu 
drogowego  
w praktyce

Prawidłowe używanie kierunkowskazów ma ogromne znacze-
nie dla bezpieczeństwa ruchu. Odpowiednio wczesne sygnalizo-
wanie manewrów pozwala innym kierowcom przygotować się na 
ewentualne zagrożenia. 

Ustawa z dnia 22 czerwca 1997 r. - prawo oruchu drogowym 
bardzo jasno precyzuje, kiedy należy używać kierunkowskazów:

Art.22 Ust. 5 Ustawy prawo o ruchu drogowym stanowi:
Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sy-

gnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz za-
przestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

Powyższy przepis dotyczy również skrzyżowań, gdzie rzeczy-
wisty przebieg drogi z pierwszeństwem jest określony tablicą T-6 
i nie przebiega na wprost. W takich sytuacjach następuje zmiana 
kierunku ruchu, a zatem dokonywana jest czynność określona 
w przepisie ustawy. Oznacza to, że użycie kierunkowskazu jest 
obowiązkowe. Nie ma tutaj znaczenia, czy zmiana kierunku ru-
chu następuje zgodnie z przebiegiem drogi z pierwszeństwem, czy 
też nie. Podobnie, jak na zwykłych skrzyżowaniach, gdzie nie wy-
stępuje pierwszeństwo łamane, nie sygnalizuje się również jazdy 
na wprost.

Opracowanie: 
Ryszard Chrobaczyński 

Ośrodek Szkolenia Kierowców TIP TOP

Od marcowego numeru rozpoczynamy cykl artykułów 
poświęconych przepisom ruchu drogowego w praktyce

Mapa zagrożeń 
bezpieczeństwa
Prezentacja w Dukli

19 lutego br. po sesji Rady Miejskiej w Dukli odbyła się pre-
zentacja, dotycząca „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa” w powiecie 
krośnieńskim. Mapę zaprezentowali policjanci z Komisariatu Po-
licji w Dukli. Po prelekcji wywiązała się dość burzliwa dyskusja. 
W prelekcji uczestniczył dotychczasowy Komendant Komisariatu 
Policji w Dukli podinsp. Leszek Buryła, któremu powierzone zo-
stały obowiązki służbowe na stanowisku Komendanta Miejskiego 
Policji w Krośnie. Przed prezentacją burmistrz Dukli Andrzej Byt-
nar i przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic 
podziękowali insp. Leszkowi Buryło za współpracę z samorządem 
i dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Dukla w czasie 
pełnienia funkcji Komendanta Komisariatu Policji w Dukli. 

Panu Komendantowi gratulujemy awansu.
kbr 

fot. na okładce

Ogłoszenia o zatrudnieniu 

umieszczamy bezpłatnie
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W pasiece
W kąciku łowieckim drukujemy humor, satyrę, przysłowia, prawdziwe zdarzenia 
w polu, domu i lesie 

Motto:
Do niedźwiedzicy 
oba razem wystrzelili:
Kto zabił, trudno dociec; 
strasznie się kłócili
I przysięgli strzelać się 
przez niedźwiedzią skórę:
To mi to po szlachecku, 
prawie rura w rurę.

A. Mickiewicz –  
fragment z „Pana Tadeusza”

Łowiectwo i ekologia - Leśnictwo i Drwale

towanie, czyli oczysz-
czanie ziemi z różnego 
rodzaju „pędraków”, 
czyli owadów jeszcze 
nierozwiniętych. 

Popierać należy na-
sze szkoły i nauczy-
cieli, którzy w zasadni-
czy sposób wyjaśniają 
jak należy postępować z 
dziko żyjącą zwierzyną. 
Nauczyciele we wła-
ściwy sposób organizują 

nie tylko pogadanki, ale czyn-
nie uczestniczą w dokarmia-
niu tej zwierzyny i ptactwa, bu-
dując różnego rodzaju paśniki  
i karmniki i uzupełniają je wła-
ściwą karmą. Wystarczy wspo-
mnieć tylko lata 60. i 70., kiedy 
szkoły rywalizowały ze sobą, 
która lepiej dba o zwierzynę, 
a następnie koła łowieckie na-
gradzały najlepszych. Pamię-
tamy lasy państwowe, które bu-
dowały setki różnego rodzaju 
budek lęgowych i wywieszały 
je w lesie, nie wspominając  
o wielu kilogramach „sadła i 
słoniny”, a dzisiaj wszystko się 
przerabia, a ta myśląca istota – 
człowiek – wszystko zjada.

Epitety jakimi jesteśmy ob-
rzucani, świadczą o niskiej kul-
turze „ekologów”, ale przede 
wszystkim o całkowitej miał-
kości argumentów, które mia-
łyby przekonać ludzi do za-
przestania tego „bestialskiego” 
procederu, jakim jest jedzenie 

mięsa. Zdajemy sobie sprawę, 
że polowanie dostarcza zawsze 
wielkich emocji. To ostatni 
prawdziwy drapieżnik, na któ-
rego możemy i musimy polo-
wać. Jeśli uda nam się przeko-
nać i przechytrzyć go, zdobę-
dziemy fantastyczne trofeum. 

Przed nami dwa miesiące, 
na które czeka wielu myśliwych 
przez cały rok. Zima jest do-
skonałym okresem by polować 
na lisy przy tzw. nęciskach. W 
zależności od łowiska i liczby 
drapieżników oraz na skutek 
przyzwyczajenia rudzielców do 
tego rodzaju stołówki, w trak-
cie zasiadki można się zadowo-
lić efektami.

Oczekujemy na spełnienie 
naszych marzeń powrotu do 
kryteriów odstrzału i jego pra-
widłowości oceny sprzed po-
nad 50-ciu lat.

Starzy myśliwi wspominają 
lata 60. i 70. i dyskutują, gdzie 
się podziały z naszych pól „sza-
raki”, bowiem dzisiaj zobaczyć 
szaraka to wielka sztuka, nie 
wspominając już o kuropatwie, 
czy bażancie – sprzymierzeńcu 
rolnika. 

Nadszedł wreszcie czas za-
kończenia tych polowań zbio-
rowych z czego najbardziej za-
dowolone są żony i rodziny, 
gdyż wolny czas można spę-
dzić wspólnie, posiedzieć i po-
opowiadać, co się robiło i wi-
działo w lesie, co się odstrzeliło 
i jakie to wszystko w oczach 
myśliwych było duże i nie-
bezpieczne. Jednak czas my-
śliwego to nie tylko określone 
miesiące, ale cały rok, gdzie 
łowczowie i gospodarze ło-
wisk potrafią przydzielić pracę 
każdemu myśliwemu, a szcze-
gólnie kandydatom w ten spo-
sób, aby mieli czas zastanowić 
się nad tym co ich czeka. „Nie 
ma czasu na westchnienia, bo-
wiem wszystko co zostało za-
planowane musi zostać wyko-
nane” – tak twierdzi nasz ko-
lega Wł. Rączka, który jako 

ciąg dalszy na str. 26u

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

wzorowy leśnik sam wiele pra-
cuje i tego wymaga od pod-
władnych. Jak do tej pory pra-
cami tymi było: porządkowanie 
lasu, przygotowanie nowych 
stanowisk do zalesień, sprzedaż 
pozyskanego materiału itp. Nie 
będę wspominał spraw, które 
podałem w poprzednim wyda-
niu, bowiem we właściwy spo-
sób reguluje to nasz kolega le-
śnik-myśliwy przygotowując 
we właściwy sposób materiał 
dla młodej zwierzyny. 

Wszyscy wiemy, że Nad-
leśnictwo Dukla mieści się w 
nowo wybudowanych obiek-
tach z napisem „Nadleśnic-
two Dukla”, a nie jak do tej 
pory z siedzibą w Krośnie. Pa-
nem Nadleśniczym jest mgr 
inż. Zbigniew Żywiec, z któ-
rym wywiad przeprowadziła  
p. Krystyna Boczar-Różewicz. 
Wywiad ukazał się na łamach 
lutego wydania Dukla.pl

Sprawy ekologów przedsta-
wiłem wcześniej, jednak mu-
simy pamiętać, że to co nas ota-
cza jest dla nas i musimy za-
dbać o to, by następne poko-
lenia wiedziały i naocznie wi-
działy wokół czego my obecnie 
żyjemy, czym się odżywiamy. 
Musi to tak nastąpić by nie było 
potrzeby przeprowadzania ba-
dań naukowych odkrywają-
cych co było 50, 100 czy 1000 
lat temu. Już dziś zdajemy so-
bie sprawę, co już wyginęło na 
przestrzeni naszego życia. Taką 
przemyślaną ekologią winni 
zajmować się współcześni eko-
lodzy. 

Jeżeli chodzi o rolnictwo to 
rolnicy, których jest niewielu, 
prawie po 50-tce zaczynają 
martwić się tym, że za większą 
gospodarką może pójść więk-
szy podatek jak to dzisiaj wi-
dzimy w przypadku większych 
sklepów.

Obserwując nasz teren za-
uważamy, że wielu rolni-
ków stoi przy moście łączą-
cym Duklę z Cergową i stara 
się upchnąć swoją nadwyżkę. 
Każdy zachwala, że to co wy-
produkował jest ekologiczne. 
Wielu rolników narzeka i prze-
widuje, że plony w tym roku 
będą niskie, powodem czego 
jest zmiana klimatu. Każdy 

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 Miejski w Dukli -DPS, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11
lub na adres internetowy dps@dukla.pl z dopiskiem „Kącik kulinarny”

Nasi drodzy Czytelnicy je-
dynego lokalnego pisma, z któ-
rego możemy dowiedzieć się 
wszystkiego, co dotyczy nas 
mieszkańców, naszych miej-
scowości, a to informacji z każ-
dej dziedziny – gospodarki, 
kultury, sztuki, nauki i innych 
dziedzin życia, wybaczą, że 
pomimo wszystko zacznę o ło-
wiectwie. Jedni je chwalą, zaś 
drudzy nazywają barbarzyń-
stwem, chęcią zdobycia ka-
wałka mięsa, czy też chęcią 
wyżycia się zabijaniem nie-
winnej zwierzyny. Tymi dru-
gimi są tzw. ekolodzy, któ-
rzy z jednej strony krzyczą  
o szkodach wyrządzanych 
przez dziką zwierzynę, ale  
o opiece nad zwierzyną nic nie 
wspominają. Owszem wspo-
minają o tym ci, którym ta 
zwierzyna wyrządza ogromne 
szkody nie tylko w uprawach 
rolnych, przewracając łąki „do 
góry nogami” przez tzw. buch-

Pierwsze obloty  
już tuż, tuż….

Pszczelarze obecnie z nie-
cierpliwością czekają na pierw-
szy oblot wiosenny pszczół. 
Chociaż w niektórych pasie-
kach pszczoły już wylatywały 
z uli. Jednak nie można uznać 
tego za „pierwszy oblot wio-
senny”, w rozumieniu pszcze-
larskim. Takie wylatywanie 

pszczół przed pierwszym ob-
lotem nazywamy oblotem czę-
ściowym lub oczyszczającym. 
Podczas tych wylotów pszczoły 
usuwają z przewodu pokarmo-
wego zgromadzone resztki na-
gromadzone podczas zimy, jed-
nak po powrocie nadal two-
rzą kłąb zimowy. Te wspaniałe 

owady mają zdolność groma-
dzenia tych resztek i wydala-
nie ich w momencie, gdy mogą 
wylecieć z ula. Po pierwszym 
oblocie wiosennym pszczoły 
zaczynają pracę w ulu. Czysz-
czą ul z wszelkich zanieczysz-
czeń. Dokonują lotów po nek-
tar i pyłek. Pszczoły podejmują 
również trudną i ryzykowną 
pracę lotów po wodę. Pszczoła 
„cysterna” pobierając wodę 
może zostać zjedzona przez 
drapieżniki, krążące wokół 
zbiornika wodnego. Ponadto 
to ona w pierwszej linii ponie-
sie skutki pobrania skażonej 

wody. Jeżeli pszczoła schłodzi 
się za dużo pobierając wodę, 
jej mięśnie odpowiedzialne za 
ruch skrzydeł nie będą mogły 
podjąć pracy i najpewniej taka 
pszczoła zginie z wyziębie-
nia, bo noce są jeszcze bardzo 
zimne. Dlatego my pszczelarze 
ustawiamy poidła na pasieczy-
sku, by pszczoły mogły spokoj-
nie i bezpiecznie pobrać wodę 
i wrócić do ula. Wśród pszcze-
larzy w ostatnich czasach to-
czą się niepotrzebne spory nad 
zasadnością ustawiania poidła  
w pasiece. Dla mnie taka dys-
kusja świadczy o tym, że 
pszczelarz nie pojmuje podsta-
wowych zasad pszczelarstwa. 
Rozumiem, jeżeli ktoś nie usta-
wia poidła, bo z pewnych po-
wodów nie może, ale negowa-
nie celowości świadczy o braku 
wiedzy lub serca do pszczół. 

Dla nas pszczelarzy widok 
pszczół oblatujących się jest 
jednym z najpiękniejszych wi-
doków. Jest nagrodą za trud  
i pracę włożoną we wrześniu. 
Niektórzy pszczelarze dzielą 
się tym, że radość związana 
z oblotem pszczół jest więk-
sza niż ... . Tego nie da się opi-
sać. Natomiast brak oblotu  
w danym ulu zawsze budzi 
silny niepokój. Jeżeli rodzina 
nie wylatuje z ula, bo pszczoły 
nie przetrwały zimy, smutek 
jest wielki i trudny do opisa-
nia. Wielu pszczelarzy usu-
wając ul, w którym wszystkie 
pszczoły się osypały, robi to 
na ogół przed pierwszym oblo-
tem. Atmosfera w pasiece jest 
iście pogrzebowa. Ktoś powie,  
że podchodzimy do pszczół 
zbyt emocjonalnie, ale dla wielu 
z nas serce jest wyznacznikiem 
pszczelarstwa. Brak „serca” 
do pszczół świadczy o tym,  
że albo za dużo mamy pszczół  
i w pracy gubimy je, albo po-
winniśmy porzucić pszczelar-
stwo i zająć się czymś innym.  
I można obrazić pszczela-
rza porównując jego relację  
z pszczołami do relacji z psem 

lub koniem. Jest ona o wiele 
głębsza. Nie obrażamy się, gdy 
ktoś tego nie rozumie, ale w na-
szej obecności nie powinien 
tego ubierać w słowa. 

Po pierwszym oblocie jak 
najszybciej należy dokonać 
przeglądu. Ten zabieg należy 
wykonać szybko i celowo bez 
zbędnej zwłoki. Należy ocenić 
stan przezimowanej rodziny  
i podjąć działania mające po-
prawić ewentualnie byt rodzi-
nie. Należy pamiętać, że na-
stępny przegląd ze względu na 

W tym roku Święta Wielkanocne przypadają na koniec marca. Sernik jest ciastem popular-
nym, a przepisów na niego jest chyba tyle ile gospodyń. W tym numerze podajemy sprawdzony 
przepis na Sernik na mleku, a otrzymałam go od Koła Gospodyń Wiejskich w Łężanach.

Sernik na mleku
Ciasto:
Składniki:
2 szklanki mąki,
1/2 kostki margaryny,
1/2 szklanki cukru pudru,
Wykonanie: 
Zagnieść ciasto, dać na blachę, nakłuć i wyłożyć masę serową.

Masa serowa:
Składniki:
1 kg sera (może być trochę więcej),
1 szklanka cukru,
cukier waniliowy,
6 żółtek,
1/2 kostki masła,
2 szklanki mleka (niepełne),

Wykonanie:
Ser zemleć (2 razy), żółtka utrzeć z cukrem i cukrem waniliowym,. Ucierając dodać ser, sto-

pione masło, mleko, budyń oraz pozostałe składniki. Sześć białek ubić na sztywno z sześcioma 
łyżkami cukru. Wymieszać z 10 dkg wiórek kokosowych. Wyłożyć na ser i piec w niezbyt gorą-
cym piekarniku przez godzinę.

Smacznego!

2 żółtka,
4 łyżki mleka,
2 łyżeczki proszku do pieczenia.

2 łyżki mąki ziemniaczanej,
1 budyń (śmietankowy lub waniliowy),
rodzynki,
skórka pomarańczowa
zapach (cytrynowy, pomarańczowy),
10 dag wiórek kokosowych.

warunki atmosferyczne może 
być oddalony w czasie. W tym 
roku ze względu na pogodę 
problemy w ulu będą najpew-
niej związane z wilgocią. 

Już bezczynność pszczela-
rzy skończyła się. Do pierw-
szego oblotu należy się przygo-
tować. 

Więc do pracy !
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Łowiectwo i ekologia
u dokończenie ze str. 25 

Złota myśl J
„Martwiąc się niczego nie zyskujesz, tracisz natomiast 

zdrowie i radość życia.”

z nas widzi co się dzieje z naszym rolnictwem, 
zwłaszcza w miejscowościach, gdzie się prowadzi 
wypas bydła, co drugi dom posiada „szyld” Go-
spodarstwo Ekologiczne – Agroturystyka. A co to 
za agroturystyka, gdy gospodarz pośród sąsiadów 
pyta gdzie można jeszcze kupić... 

Pozostałą część zostawimy sobie na kwiecień.

Uśmiechnij się!

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

w Dukli z siedzibą w Tylawie

- Dlaczego spoliczkowałaś w czasie tańca tego 
znanego myśliwego? – pyta córka matkę.
- Pchał się z rękami w moje pole karne.

* * *
- Gdzie się włóczyłeś, minęła już północ!!
- Wiesz kochanie… zrobiliśmy z kolegą konkurs, 
który z nas wypije więcej wódki…
- No to kto zajął drugie miejsce?

* * *
- Kochanie, ile łyżeczek cukru wsypać do kawy? 
- Pięć, tylko nie mieszaj, bo nie lubię zbyt słodkiej.

* * *
Młody chłopak kupił sobie pierwszy motocykl. 
Zabrał na przejażdżkę swoją dziewczynę. Przed 
skrzyżowaniem wyciąga lewą rękę w bok, aby za-
sygnalizować skręt. Na to dziewczyna krzyczy:
- Kochanie, trzymaj porządnie tę kierownicę, a jak 
zacznie padać deszcz, o ci powiem. 

* * *
- Jak się nazywasz? – pyta dziewczyna chłopaka 
po pierwszej randce.
- Nie wiem.
- Jak to nie wiesz?
- Widzisz, że jestem w Tobie tak zakochany, że sam 
siebie nie poznaję.

* * *
- Powiedz mi jak to jest… Kłócisz się nieustannie 
ze swoją żoną, a jednocześnie chwalisz teściową.
- Bo ona była przeciwna naszemu związkowi.

* * *
- Twoja żona wygląda na zmęczoną, co jej jest?
- Nic takiego. Po prostu wcześniej mieliśmy na 
obiad królika.
- I jaki to ma związek?
- Ręce ją bolą od skubania.

* * *
Zebranie koła łowieckiego:
- Panowie, mam świetne miejsce na niedźwiedzia. 
Trzeba tylko z godzinkę czy dwie posiedzieć i po-
czekać.
- W zasadzce?
- Nie. Aż cyrkowcy skończą wcześniejsze numery.

Podziękowanie
Zespół Tereściacy składa serdeczne podziękowanie Bohdanowi 

Goczowi, właścicielowi Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndra-
nowej za udostępnienie pomieszczeń muzealnych w celu wykona-
nia sesji zdjęciowej naszego zespołu. 

Efektem tego jest wiele fotografii, które powstały w przepięknej 
scenerii zabytkowych domostw łemkowskich.

Dziękujemy również naszemu przyjacielowi, fotografowi  
inż. Pawłowi Rzeźnikowi, który bezinteresownie, poświęcając 
swój czas wykonał zdjęcia pełne blasku i magii. Zachwyciły nie 
tylko nas, ale i każdego, kto je ogląda. To perełki, od których nie 
można oderwać oczu. To szczęście i pełna satysfakcja trafić przed 
Twój obiektyw.

Dziękujemy Panowie!!!
Bogdan Płóciennik

Prawdziwym tropem 
niedźwiedzia

30 stycznia 2016 r. zajęcia terenowe z cyklu Niedźwiedzim tropem odbyły się 
na trasie od Zubeńska do Maniowa przez Wysoki Groń 905m, Wierch nad Łazem 
857m i Rydoszową 880m. Miałam wątpliwości, czy poradzę sobie, jeśli będzie 
zimno bo jestem raczej ciepłolubną osobą, ale prognozy pogody wskazywały, że 
będzie ciepło jak na tę porę roku. Wychodząc z założenia, że pogoda jest zawsze 
dobra tylko turyści są źle ubrani szybko zapisałam się na zajęcia. W Bieszczadach 
jest wiele już nieistniejących miejscowości, gdyż wojna doprowadziła do ich za-
głady. Zubeńsko jest jedną z nich, ponieważ osada ta znalazła się w okolicy frontu 
radziecko-niemieckiego w czasie operacji dukielsko – preszowskiej, a ludność zo-
stała przesiedlona na tereny ZSRR i Ukrainy. Pamiątką po miejscowości jest tylko 
krzyż żeliwny dobrze zachowany na carkwisku. Przebiega tędy szlak niebieski 
graniczny, którym podążaliśmy w kierunku Balnicy przez Wysoki Groń, Wierch 
nad Łazem i Rydoszową. Pogoda była wietrzna, śnieżna i mglista, w lesie było 
dużo śniegu i ciężko było iść. Ale nie zabrakło pięknych widoków jak z mroźnej 
bajki, szadź na naszych oczach tworzyła misternie piękne lodowo śnieżne rzeźby 
na drzewach i krzewach.

Były to jubileuszowe 10 zajęcia z cyklu Tropem Niedźwiedzia i udało się 
nam zaobserwować świeżutkie tropy na śniegu w pasie granicznym. Niedźwiedź 
buszował, raz po polskiej stronie, potem przechodził na Słowację, jako dowód 
oprócz zdjęć tropów zrobiłam zdjęcie słupka granicznego S. 54/4. Na szlaku gra-
nicznym napotykaliśmy wiele przeszkód w postaci wiatrołomów i potężnych wy-
krotów.

Po drodze w lesie odwiedziliśmy cmentarz z I wojny światowej. Już robiło się 
ciemno kiedy doszliśmy do Balnicy zasypanej śniegiem, a potem do Maniowa. 
Było zimno, lecz humory dopisywały i dwudziestoosobowa grupa turystów zado-
wolona wracała do domu, dopytując o ofertę następnych zajęć z tego cyklu.

Dziękujemy przewodnikowi Mateuszowi za super zajęcia
Maria Walczak  
uczestnik zajęć

Po prostu z natury

Honorowi krwiodawcy z dukielskiego LO
 9 lutego br. uczniowie klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Dukli wraz 

z dyrektorem oddali krew w Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Krośnie. Dla Kasi, Madzi i Bartka był to pierwszy raz, ale nie tylko 
znieśli to dzielnie, lecz deklarują kolejne wizyty. 

Studniówka 
Około 100 dni pozostało do matury, do 

najważniejszego egzaminu w dotychczaso-
wym życiu. Bal młodzieży maturalnej z Li-
ceum Ogólnokształcącego w Dukli odbył się 
23 stycznia w restauracji Glorieta w Iwoniczu 
Zdroju.

Mapa zagrożeń  
bezpieczeństwa

Maturzyści z dyrektorami LO w Dukli  
Janem Drajewiczem i Arkadiuszem Twardzikiem

Podczas prezentacji Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w powiecie krośnieńskim

Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar i przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli  
Andrzej Dziedzic dziekują za współpracę Komendantowi Leszkowi Buryło  
i gratulują awansu
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IX Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Uczymy się nie tylko w szkole

Zespół z ZS nr 2 w Dukli zajął 2 miejsce Laureaci konkursu z dyrektorem szkoły Janem Drajewiczem

Bazylika Archikatedralna św. Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu  
- jeden z najstarszych polskich kościołów i najstarsza polska katedra (968 rok)  
Fot. Witold Różewicz

Emil może żyć
https://www.siepomaga.pl/emil

Na Tarnicy

W Górach Świętokrzyskich
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