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„Jedynym dowodem na to, że istnieje jakaś pozaziemska 
inteligencja, jest to, że się z nami nie kontaktują” 
         /Albert Einstein/
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Ostatnie pożegnanie Fryderyka Krówki

Po prostu z natury
K r z y ż e  w p i s a n e  w  k r a j o b r a z

Krzyż na Przełęczy LegionówKrzyże na Górze GrabarkaKrzyż na Mogielicy

Cieszy mnie, że gazeta 
przetrwała ćwierć wieku
Z Zenonem Dudzikiem pierwszym redaktorem 
naczelnym Dukielskiego Przeglądu Samorządowego 
rozmawia Krystyna Boczar-Różewicz

Krystyna Boczar-Różewicz: Był pan pierwszym redaktorem naczelnym 
DPS-u, proszę powiedzieć o początkach gazety, jak była tworzona, kto 
zbierał materiały i pisał, jaka była technologia druku?

Zenon Dudzik: Po wyborach samorządowych od 1 lipca 1990 roku zaczął 
funkcjonować nowy model administracji terenowej – samorząd gminny. 
Był to bardzo ciekawy okres, wymagający wiele operatywności, pomysło-
wości i poszukiwania najlepszych rozwiązań dla funkcjonowania gminy, 
demokratycznych bowiem doświadczeń z poprzednich lat nie było. Nowe 

Msza św. żałobna w kościele pw. św. Marii Magdaleny Ostatnia droga

Jubileusz 25-lecia 
miesięcznika  

Dukla.pl 
Oddajemy do rąk Państwa kolejny trzechsetny już numer 

dukielskiego miesięcznika Dukla.pl. 

W kwietniu 2016 roku minie 25 lat od ukazania się pierwszego 
zerowego numeru gazety. Dukielski Przegląd Samorządowy,  
a później Dukla.pl towarzyszą odrodzonemu samorządowi gminy 
Dukla od 25 lat. Niezaprzeczalnym faktem jest, że prasa lokalna  
w jego przemianach – wbrew pozorom – odegrała niebagatelną 
rolę. Byliśmy świadkami organizowania się struktur samorządo-
wych, modernizowania infrastruktury, budowania społeczeństwa 
obywatelskiego. Jak trudne były to lata tworzenia się nowej wła-
dzy, tak trudne było wydawanie gazety. 

Z perspektywy lat można powiedzieć, że dukielski miesięcznik 
obecny był zawsze przy najważniejszych wydarzeniach w gminie i 
stał się swoista kroniką. To, że ukazuje się systematycznie tyle lat, 
zawdzięcza wsparciu finansowemu władz gminy Dukla oraz ambit-
nym i pracowitym osobom, które swoją pracą przyczyniały i przy-
czyniają się do powstawania gazety. Jubileusz 25-lecia jest okazją 
do okazania wdzięczności wszystkim tym, którzy podjęli decyzję 
o utworzeniu pisma, a także tym którzy to pismo tworzyli, tworzą, 
czytają, jak też przyczyniają się do jego rozwoju i kolportażu.

W trzechsetnym numerze, jak zwykle, staraliśmy się zadowo-
lić wszystkich naszych Czytelników, więc tematyka artykułów 
jest różnorodna. Na łamach miesięcznika pojawiło się kilka ty-
sięcy artykułów, informacji, reklam, ogłoszeń, wywiadów. Arty-
kuły pisali między innymi twórcy pisma, mieszkańcy miasta i oko-
lic, pracownicy urzędu, swoje opinie wyrażali przyjezdni. Można 
więc stwierdzić, że obecny kształt pisma jest wynikiem pracy nie 
tylko grona redakcyjnego, ale także samych Czytelników. Nasz 
miesięcznik nie chce stanowić konkurencji dla innych gazet. Jest 
to gazeta lokalna, która na pierwszym miejscu stawia informacje 
bieżące, a przede wszystkim regionalne. Niewątpliwym osiągnię-
ciem gazety jest jej wydanie internetowe www.dukla.pl/dps, które 
oprócz wersji papierowej ukazuje się od 2001 roku. Tak naprawdę 
to nie wiemy ilu mamy Czytelników. 

Z okazji 25. lecia Dukli.pl serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy przyczyniają się do jego istnienia i wydawania. 
Myślimy też z wdzięcznością o naszych Czytelnikach, którzy 
pozostali nam wierni przez ćwierć wieku, a od piętnastu lat 
sięgają także nie tylko po wersję „papierową”, ale również 
odwiedzają stronę elektroniczną pisma.

Wierzymy, że nadal będziemy Wam potrzebni.

W imieniu Redakcji
Krystyna Boczar-Różewicz 

redaktor naczelna

Fot, Maria Walczak, kbr
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Jak obradowała Rada miejska w Dukli  
prawie osiemdziesiąt lat temu

dotyczących samorządu został 
zdecydowanie zredukowany. 
Dotychczasowa Zwierzchność 
gminna składająca się z przy-
siężnych została zastąpiona Za-
rządem składającym się ławni-
ków. Naczelnika Gminy zastą-
pił Przełożony (Burmistrz).

Kadencja organów gminy 
trwała pięć lat. Zawodowi 
członkowie zarządu wybierani 
byli na lat dziesięć. Prawo wy-
bierania do organów samorzą-
dowych, jeżeli tylko wybory 
były bezpośrednie, przysługi-
wało każdemu obywatelowi 
polskiemu, który: ukończył 24 
lata do dnia zarządzenia wybo-
rów, przynajmniej od roku za-
mieszkiwał na obszarze gminy 
i posiadał prawo wybieralności 
do Sejmu. Wybranym na stano-
wisko burmistrza lub wicebur-
mistrza mógł być tylko oby-
watel polski, który miał prawo 
wybieralności do rady gminy 
(miejskiej) oraz władał języ-
kiem polskim w mowie i w 
piśmie. Organ nadzoru miał 
prawo nałożyć na osobę, która 
bezprawnie odmówiła przyję-
cia mandatu wyborczego lub 
złożyła go przed upływem ka-
dencji i od złożenia takiego 
nie była zwolniona, jednora-
zowe świadczenie w wysoko-
ści od 10 do 1 000 zł na korzyść 
gminy. Opuszczenie bez uspra-
wiedliwienia trzech kolejnych 
posiedzeń organu, w którym 
wybrany piastował funkcję, po-
wodowało utratę mandatu oraz 
powstanie obowiązku zapłaty 
wzmiankowanej grzywny. 

Do zakresu działania rad 
gmin, tak miejskich jak i wiej-
skich, należało powołanie or-

ganu zarządzającego i kontrola 
nad jego działalnością oraz 
ustanawianie norm prawnych 
w sprawach zarządu majątkiem 
gminy. Rada mogła powoływać 
komisje stałe, czasowe albo do 
rozpatrzenia poszczególnych 
spraw, spośród radnych oraz 
mieszkańców gminy posiada-
jących prawo wyborcze. Komi-
sje mogły powoływać ze swego 
składu podkomisje. Rada mo-
gła przekazać komisjom rozpa-
trywanie i opiniowanie spraw 
dotyczących administracji i go-
spodarki gminnej, przygotowa-
nie spraw na posiedzenie Rady, 
jak również decydowanie w za-
stępstwie Rady – wówczas ko-
misje musiały składać się wy-
łącznie z radnych. Do zadań 
Rady należało miedzy innymi:
1) ustalenie regulaminu obrad 

rady i jej komisji,
2) ustanawianie rodzaju i ilo-

ści stanowisk służbowych 
w gminie oraz związanych 
z tym wynagrodzeń,

3) uchwalanie przepisów 
emerytalnych dla zawodo-
wych członków zarządu 
gminy oraz dla funkcjona-
riuszy gminnych,

4) decydowanie o nabyciu, 
zbyciu i obciążeniu nieru-
chomości 

5) inne uprawnienia, które 
generalnie pokrywają się 
z uprawnieniami dzisiej-
szych rad gmin. 

 Na czele Zarządu miejskiego 
stał Burmistrz; pozostali człon-
kowie zarządu nosili nazwę 
ławników. Do spraw załatwia-
nych przez Zarząd należało:
6) wykonanie spraw powie-

rzonych przez Radę,

administracji i gospodarki ma-
jątkiem gminy miał uprawnie-
nie powołania komisji składa-
jących się z członków Zarządu 
i radnych, a w razie potrzeby 
również z udziałem mieszkań-
ców gminy. Poza tymi spra-
wami załatwianymi kolegial-
nie, Zarząd działał jednooso-
bowo; w tym zakresie burmistrz 
samodzielnie, przy pomocy in-
nych członków Zarządu i funk-
cjonariuszy miejskich, pono-
sząc pełną odpowiedzialność 
działał w imieniu gminy. Do-
kumenty na podstawie których 
gmina zaciągała zobowiązania, 
podpisywane były przez bur-
mistrza oraz jednego ławnika. 
W wypadkach nie cierpiących 
zwłoki, dla uniknięcia szkody 
jakiej mógłby doznać interes 
Państwa lub gminy, przełożony 
gminy obowiązany był wydać 
decyzję w zastępstwie magi-
stratu. Następnie należało nie-
zwłocznie zwołać posiedzenie 
Zarządu i przedstawić wydaną 
decyzję do zatwierdzenia. Prze-
łożeni gminy załatwiali jedno-
osobowo wszelkie sprawy dzia-
łając jako organy wykonawcze 
władz rządowych bądź jako or-
gan administracji ogólnej, co 
dzisiaj odpowiadałoby zada-
niom administracji rządowej 
zleconych gminie do wykona-
nia, bądź na podstawie ustawy, 
bądź na mocy porozumienia. 
Na przełożonego mógł być wy-
brany burmistrz niezawodowy 
lub zawodowy. Na stanowi-
ska przełożonych zawodowych 
mogły być powołane tylko te 
osoby, które posiadały kwali-
fikacje określone przez Mini-
stra Spraw Wewnętrznych. Wy-
bór zawodowego przełożonego 
podlegał zatwierdzeniu przez 
wojewodę, a wybór niezawo-
dowego przełożonego lub jego 
zastępcy zatwierdzał starosta 
powiatowy. Podwójci oraz ław-
nicy w gminach wiejskich byli 
wybierani jako niezawodowi 
członkowie zarządu gminy. Je-
żeli radni nie dokonali wyboru 
przełożonego gminy lub jego 
zastępcy, organ nadzoru wy-
znaczał termin nie dłuższy niż 
dwutygodniowy, a po jego bez-
skutecznym upływie obsadzał 
wakujące stanowisko, aż do 
wyboru przez Radę. Mogło się 

Przyjęta w dniu 17 marca 
1921 r. Konstytucja Rzeczypo-
spolitej Polskiej, zwana później 
Konstytucją marcową, przy-
znała samorządowi terytorial-
nemu rozległy zakres działania i 
zapewniała mu daleko idącą sa-
modzielność. W tej materii zna-
lazły odbicie nowoczesne po-
glądy na istotę i rolę samorządu 
terytorialnego, a jeden z pierw-
szych artykułów Konstytucji 
określał, iż: „Rzeczpospolita 
Polska, opierając swój ustrój 
na zasadzie szerokiego samo-
rządu terytorialnego, przekaże 
przedstawicielstwom tego sa-
morządu właściwy zakres usta-
wodawstwa, zwłaszcza z dzie-
dziny administracji, kultury i 
gospodarstwa, który zostanie 
bliżej określony ustawami pań-
stwowemi”. W dniu 23 marca 
1933 r. Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej uchwalił ustawę o czę-
ściowej zmianie ustroju samo-
rządu terytorialnego (Dz. U. Nr 
35, poz. 294). W dużym zakre-
sie ustawa ujednolicała ustrój 
samorządu gminnego, miej-
skiego i powiatowego w całym 
państwie. Wprowadziła rów-
nież jednolite nazwy oraz ustrój 
samorządu gminy wiejskiej, sa-
morządu miejskiego i powia-
towego. Niebawem problema-
tyka samorządowa znalazła 
również swoje odbicie w nowej 
Konstytucji z dnia 23 kwiet-
nia 1935 r., zwanej Konstytucją 
kwietniową. W tym naczelnym 
akcie prawnym środek ciężko-
ści przesunięty został wyraź-
nie w stronę władzy centralnej, 
a rola samorządu terytorialnego 
została mocno ograniczona. 
Również sam zakres zapisów 

zdarzyć, że organ nadzoru od-
mówił zatwierdzenia wyboru 
przełożonego – wówczas na-
stępowały nowe wybory, które 
były zatwierdzane przez organ 
wyższej instancji nad organem 
nadzoru. Rada miała rok na 
wybór przełożonego, licząc od 
dnia powołania tymczasowego 
przełożonego. Jeżeli w tym ter-
minie Rada skutecznie nie do-
konała wyboru lub wybór taki 
nie został zatwierdzony, Rada 
mogła zostać rozwiązana. Or-
gany nadzoru podejmowały 
rozstrzygnięcie po zasięgnięciu 
opinii wydziału powiatowego 
lub wydziału wojewódzkiego. 

Zawodowi członkowie Za-
rządu nie mogli prowadzić, 
poza pracą w Zarządzie, innych 
zająć, których wykonywanie 
pozostawałoby w sprzeczności 
bądź przeszkadzałoby w wyko-
nywaniu obowiązków służbo-
wych albo mogłoby wywołać 
podejrzenie o stronniczość lub 
interesowność. Tytułem wy-
nagrodzenia za wykonywanie 
obowiązków służbowych prze-
łożony gminy oraz jego zawo-
dowy zastępca otrzymywali z 
budżetu wynagrodzenie, okre-
ślone dla Burmistrza przez wy-
dział powiatowy, po zasięgnię-
ciu opinii Rady miejskiej, a dla 
Wiceburmistrza – przez Radę 
miejską. Pozostałym członkom 
zarządu można było w okresie 
piastowania przez nich urzędu 
przyznać diety za udział w po-
siedzeniu kolegium Zarządu 
albo odszkodowanie z tytułu 
niemożności wykonywania 
pracy. Zawodowym członkom 
Zarządu oraz pozostałym po 
nich wdowom i sierotom przy-
sługiwało prawo do zaopatrze-
nia emerytalnego i do odprawy 
emerytalnej na zasadach usta-
lonych przez Radę dla pracow-
ników gminy. Rada mogła pod-
jąć uchwałę, na podstawie któ-
rej można było zawodowym 
członkom Zarządu zaliczyć do 
wysługi emerytalnej lata pracy 
w innej gminie lub innej jed-
nostce państwowej, jeżeli za 
te lata pracy nie przysługiwała 
już odrębna emerytura. W in-
nych przypadkach do wysługi 
lat zaliczano lata pracy jedy-
nie w macierzystej gminie. Na 
tak obliczoną emeryturę zbie-

rały się składniki potrącane 
systematycznie z przysługują-
cego wynagrodzenia. Wska-
zane prawa emerytalne nie do-
znawały uszczerbku w przy-
padku gdy osoba kandydująca 
nie została wybrana ponownie 
na urząd. Jednakże gdy odmó-
wiła ona przyjęcia wyboru bez 
uzasadnionej przyczyny, gmina 
mogła zastąpić stałe zaopa-
trzenie emerytalne (emeryturę) 
przez jednorazową odprawę w 
wysokości miesięcznego wy-
nagrodzenia przemnożonego 
przez ilość lat pracy w gminie.

W razie stwierdzenia zanie-
dbań przy wykonywaniu czyn-
ności w zakresie spraw z dzie-
dziny administracji rządowej, 
starosta powiatowy miał prawo 
nałożyć na przełożonego gminy 
karę upomnienia, nagany lub 
grzywny do 100 zł biorąc pod 
uwagę złożoność sprawy i skalę 
przyczynienia się do powstania 
tych zaniedbań. W przypadku 
powtarzających się ciężkich za-

Pieczęcie zarządów gminnych w Nadolu i Tylawie oraz Zarządu Miejskiego 
w Dukli wprowadzone w połowie lat 30. stosowane do początku lat 50. XX 
wieku, do momentu wprowadzenia gromad. Pieczęć Zarządu Gminy w Tyla-
wie została zmodyfikowana w okresie rad narodowych poprzez mechaniczne 
usunięcie orła z koroną (ze zbiorów Wiesława Kopczyka).

7) wykonanie budżetu,
8) uchwalenie regulaminu 

Zarządu oraz opiniowanie 
projektów regulaminów 
jednostek organizacyjnych 
gminy,

9) zaciąganie pożyczek krót-
koterminowych,

10) ustalanie opłat za korzysta-
nie z urządzeń gminnych,

11) oddawanie, na zasadach 
ustalonych przez Radę o 
dzierżawie – najmie na 
okres do 6 lat nieruchomo-
ści gminnych,

12) umarzanie należności po-
datkowych,

13) organizowanie przetargów 
na zasadach ustalonych 
przez Radę,

14) decydowanie o wdanie 
się przez gminę w spór 
sądowy,

15) załatwianie innych spraw 
należących do kompetencji 
Zarządu. 

Powoływano kolegium Za-
rządu miejskiego w skład któ-
rego wchodzili: burmistrz, wi-
ceburmistrz oraz ławnicy. Ko-
legium Zarządu miejskiego no-
siło nazwę magistratu. Jesz-
cze w latach dziewięćdziesią-
tych minionego stulecia starsi 
członkowie reaktywowanej 
wtedy samorządności lokalnej 
udając się w Dukli do budynku 
„starej gminy” przy ulicy Ko-
ściuszki mówili, że udają się do 
magistratu, tak nazwa ta wro-
sła w dukielskie tradycje samo-
rządowe. Teraz wiadomo skąd 
ta nazwa bierze swoje źródło. 
Burmistrz mógł w sprawach 
należących do jego właściwo-
ści zasięgać opinii magistratu. 
Zarząd miejski w sprawach 

niedbań ze strony gminy, organ 
nadzoru mógł rozwiązać radę i 
zarząd równocześnie lub każdy 
z tych organów oddzielnie:

1) jeżeli wskutek przekro-
czenia przepisów o właściwo-
ści albo innego istotnego na-
ruszenia obowiązujących prze-
pisów dany organ narażał na 
szkodę interes publiczny,

2) jeżeli na skutek bez-
czynności bądź też nienależy-
tego wykonywania obowiąz-
ków organ samorządowy nara-
żał gminę na straty materialne 
bądź na wystąpienie w gospo-
darce gminy istotnych niepra-
widłowości,

3) jeżeli organ gminy do-
puszczał się albo w tolerował 
wśród swoich członków takich 
wystąpień, które uwłaczały po-
wadze obniżały zaufanie jakim 
powinny cieszyć się organy ad-
ministracji publicznej.

 Rada mogła być rozwią-
zana niezależnie od powyż-

ciąg dalszy na str. 6 u
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u dokończenie ze str. 5 

Jak obradowała Rada Miejska w Dukli

szych przyczyn, jeżeli w ciągu swojej ka-
dencji liczba radnych zmniejszyła się o co 
najmniej 30%. Powołany na skutek opisa-
nych zdarzeń tymczasowy zarząd łączył 
funkcje organu uchwałodawczego oraz or-
ganu zarządzającego gminy. 

W ustawie z dnia 23 marca 1933 r.  
o częściowej zmianie ustroju samorządu te-
rytorialnego wprowadzono także przepisy 
dostosowujące już istniejące prawodaw-
stwo dotychczasowych trzech państw za-
borczych do zaistniałych realiów i rzeczy-
wistości w związku z odzyskaniem przez 
Polskę niepodległości. W zakresie byłego 
zaboru austriackiego, na naszym terenie, 
wszystkie liczące poniżej trzech tysięcy 
mieszkańców miasta i miasteczka utra-
ciły prawa miejskie. Istniała jednak moż-
liwość aby w ciągu roku od dnia wejścia 

w życie ustawy, Minister Spraw Wewnętrz-
nych po zaznajomieniu się z opinią zainte-
resowanych gmin, podniósł do rangi miasta 
zdegradowane miejscowości. Jednak tylko 
nielicznym miasteczkom minister Felicjan 
Sławoj-Składkowski przywrócił prawa 
miejskie. W najbliższej okolicy: Korczyna 
, Jaśliska, Niebylec, Nowy Żmigród, Dębo-
wiec, Osiek Jasielski czy Bukowsko prze-
stały być miasteczkami. Korzystając z do-
świadczeń oraz instytucji samorządowych, 
które funkcjonowały na ziemiach polskich 
w okresie zaborów, ustawa z 1933 r. wpro-
wadziła gminę zbiorową składającą się z 
kilku lub kilkunastu miejscowości oraz 
gminę miejską czyli miasto. Pozostawiono 
jednak niektóre sprawy do decyzji miesz-
kańców danej miejscowości, nie zrywając 
ze sprawdzonymi wzorami, tworząc nowa 
jednostkę administracyjną - gromadę, która 
z pewnymi zmianami funkcjonowała do 
końca 1972 r. Obecnie w formie szczątko-

wej instytucji gromady można się dopatry-
wać w jednostkach pomocniczych – sołec-
twach lub osiedlach miejskich. 

Rozporządzeniem Wojewody lwow-
skiego z dnia 10 września 1934 r. doko-
nano podziału gmin wiejskich powiatu 
krośnieńskiego na gromady (Dz. Urz. Wo-
jewództwa Lwowskiego Nr 19, poz. 100). 
Teren obecnej Gminy Dukla tworzyły 
wtedy Gmina Nadole (gromady: Cergowa, 
Draganowa, Głosjce, Hyrowa, Iwla, Ja-
sionka, Lipowica, Nadole, Równe, Teo-
dorówka, Trzciana i Zboiska) i Gmina Ty-
lawa (gromady: Barwinek, Mszana, Ro-
pianka, Smereczne, Tylawa, Wilsznia  
i Zyndranowa) oraz gromada Olchowiec 
z Gminy Polany. Po odtworzeniu gmin 
zbiorowych od 1 stycznia 1973 r. miejsco-
wość Draganowa weszła w skład sąsied-
niej Gminy Chorkówka. Miejscowość Po-
lany i Myscowa z powiatu krośnieńskiego 
włączone zostały w skład Gminy Krempna 

w powiecie jasielskim. Utworzono wów-
czas Miasto i Gminę Dukla, włączając do-
tychczasowe samodzielne miasto Dukla w 
skład nowej gminy utworzonej ze wska-
zanych wcześniej Gmin Nadole i Tylawa. 
I tak jest do dzisiaj. W 1977 r. zlikwido-
wana została Gmina Jaśliska, której teryto-
rium podzielono pomiędzy Gminę i Mia-
sto Dukla oraz Gminę Komańcza (Mosz-
czaniec i okoliczne miejscowości). Od 1 
stycznia 2010 r. reaktywowana Gmina Ja-
śliska została utworzona z miejscowości, 
które weszły w skład Gminy Dukla, poza 
niezamieszkałą miejscowością Kamionka. 
Gmina Jaśliska czyni obecnie starania o 
„powrót do macierzy” miejscowości sku-
pionych wokół Moszczańca. Poza teryto-
rium Gminy Dukla pozostaje Draganowa. 
Myszkowskie uzyskało w Gminie Dukla 
status sołectwa, ale jako miejscowość jest 
podzielone pomiędzy gminy Dukla i Chor-
kówka. Obecna miejscowość Chyrowa w 

okresie wcześniejszym była pisana przez 
samo „H” – Hyrowa. 

Reforma samorządu terytorialnego z lat 
trzydziestych minionego wieku utrwaliła 
opisane instytucje na przeciąg zaledwie kil-
kunastu lat. Po II wojnie światowej, ustawa 
z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych or-
ganach jednolitej władzy państwowej (Dz. 
U. Nr 14, poz. 130) wprowadziła rady na-
rodowe w miastach, gminach, powiatach i 
województwach, a w gromadach od 1954 
r. W tym też okresie zlikwidowano gminy 
zbiorowe, zastępując je gromadami składa-
jącymi się przeważnie z kilku miejscowo-
ści. Wówczas to organem wykonawczym 
i zarządzającym w jednostkach jednolitej 
władzy państwowej były prezydia. Człon-
kowie społeczności lokalnej w Dukli uda-
wali się dlatego zamiast do dotychczaso-
wego magistratu, od tamtej chwili do pre-
zydium, ale to już zupełnie inna historia…

Janusz Kubit

Wspomnienie o Panu 
Fryderyku Krówce

16 marca 2016 roku zmarł nieoczekiwanie 
pan Fryderyk Krówka, po krótkiej chorobie. Fryderyk 
Krówka był osobistością, znany w naszym środowi-
sku. Był nauczycielem, wychowawcą, myśliwym, rad-
nym, od początku istnienia dukielskiego miesięcznika 
udzielał się w nim redagując stałą rubrykę. Począt-
kowo rubryka nazywała się „Kącik łowiecki”, póź-
niej ze względu na szerszą tematykę, którą poruszała 
„Łowiectwo i ekologia”.

Pan Fryderyk Krówka uro-
dził się w Cergowej w 1934 
roku. Szkołę podstawową 
i średnią ukończył w Du-
kli. Jego rocznik był pierwszą 
klasą w nowopowstałym Li-
ceum Ogólnokształcącym. Ab-
solwent Wydziału Mechanicz-
nego Politechniki Rzeszow-
skiej. W 1951r. rozpoczął pracę 
jako wychowawca w Państwo-
wym Domu Dziecka w Targo-
wiskach. Następnie pracował 
jako nauczyciel w Pstrągówce, 
Iwli, Jasionce i Dukli. Od wrze-
śnia 1956r. pełnił funkcję kie-
rownika Szkoły Podstawo-
wej w Jasionce. W 1986r. od-
szedł na emeryturę po przepra-
cowaniu w szkolnictwie prawie 
50 lat, bo zabrakło do okrągłej 
pięćdziesiątki tylko 3 miesięcy. 

Zawsze zaangażowany w prace 
na rzecz społeczności lokalnej. 
Radny Rady Miejskiej w Du-
kli. Wielokrotnie nagradzany 
m.in. Złotym Krzyżem Za-
sługi, Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Od-
znaką Honorową za zasługi dla 
województwa krośnieńskiego,  
w 2006 roku odznaczony przez 
burmistrza gminy Dukla Me-
dalem Zasłużony dla Dukielsz-
czyzny. Jego pasją było pszcze-
larstwo i łowiectwo. Do Koła 
Łowieckiego „Rogacz” wstąpił 
w 1962 roku. Przez lata dzia-
łalności w Kole dał się poznać 
jako dobry organizator i my-
śliwy dbający o tradycję i zwy-
czaje myśliwskie. Pracował  
w Zarządzie Koła pełniąc różne 
funkcje: Sekretarza Zarządu, 

Prezesa Koła, Skarbnika Koła, 
był również Łowczym Koła  
i członkiem Komisji Rewizyj-
nej. Przez wiele lat był człon-
kiem Komisji Etyki, Tradycji  
i Zwyczajów Łowieckich Rady 
Okręgowej PZŁ w Krośnie, za-
stępcą członka Wojewódzkiej 
Rady Łowieckiej w Krośnie, 
a także członkiem Wojewódz-
kiej Komisji Rewizyjnej PZŁ  
w Krośnie. Był inicjatorem 
mszy św. hubertowskich roz-
poczynających sezon łowiecki, 
kontynuowanych po dzień dzi-
siejszy. Jako wieloletni peda-
gog miał łatwość współpracy z 
młodzieżą, dla której organizo-
wał konkursy z zakresu ochrony 
przyrody i pomocy zwierzę-
tom w przetrwaniu zimy, wraz 
z nauczycielami z współpracu-

jących z Kołem szkół. W mie-
sięczniku Dukla.pl/DPS pro-
wadził rubrykę stałą pn. „Ką-
cik łowiecki”, później ze 
względu na szerszą tematykę, 
którą poruszał, „Łowiectwo  
i ekologia”. Przekazywał w niej 
informacje na temat łowiec-
twa i aktualności dotyczące ży-
cia Koła, żegnał myśliwych od-

chodzących do Krainy Wiecz-
nych Łowów. Był współau-
torem monografii „W knie-
jach Beskidu 65 lat Koła 
Łowieckiego „Rogacz”  
w Dukli. Za wybitne osią-
gniecia na niwie łowiec-

kiej został odznaczony brązo-
wym, srebrnym i złotym meda-
lem zasługi łowieckiej, meda-
lem Zasłużony dla Łowiectwa 
Krośnieńskiego Okręgu PZŁ, 
a także najwyższym odznacze-
niem dla myśliwego „ZŁOM”, 
medalem za 50 lat członko-
stwa do PZŁ i Krzyżem Ka-
walerskim za całokształt pracy.  
W 2012 roku uchwałą Walnego 
Zgromadzenia Koła otrzymał 
tytuł „Honorowego Członka 
Koła Łowieckiego Rogacz  
w Dukli. 

Jest nam niezwykle ciężko 
rozstać się z człowiekiem, któ-
rego życie i praca tak wiele 
wniosły w naszą codzienność. 
Żył pośród nas, wyjątkowy 
a zarazem skromny. Nigdy nie 
zabiegał o uwielbienie i za-
szczyty, choć bez wątpienia 

na nie zasłużył. Odszedł od nas na zawsze, 
ale póki pamięć o Nim będzie żywa - bę-
dzie pośród nas. Pana Fryderyka Krówkę 
będziemy wspominać jako wspaniałego 
nauczyciela, myśliwego, a także kolegę  
z Redakcji. 

Odszedł od nas na wieczny odpoczynek 
wspaniały człowiek. 

Krystyna Boczar-Różewicz

19 marca 2016 roku Rodzina, kole-
żanki i koledzy, uczniowie, koledzy z Re-
dakcji Dukli.pl, mieszkańcy Dukielszczy-
zny uczestniczyli w Mszy św. żałobnej w 
kościele pw.  św. Marii Magdaleny w Du-
kli i odprowadzili śp. Fryderyka Krówkę 
na miejsce wiecznego spoczynku na cmen-
tarzu komunalnym w Dukli.

Fryderyk Krówka

Poddałem pomysł,  
aby powstała gazeta
Z Zygmuntem Nowakiem inicjatorem powstania Dukielskiego 
Przeglądu Samorządowego i Burmistrza Miasta i Gminy Dukla dwóch 
pierwszych kadencji rozmawia Krystyna Boczar-Różewicz

Zygmunt Nowak

Boczar-Różewicz: W powstałej na po-
czątku lat 90. ubiegłego wieku nowej 
rzeczywistości ustrojowej Polski po-
wszechny pęd do decentralizacji życia 
publicznego przyczynił się do powstania 
niezależnych środków masowego prze-
kazu. Gmina Dukla była jedną z pierw-
szych gmin na terenie dzisiejszego Pod- kańcami były zebrania wiejskie i tak zwane 

„motyle”, czyli kartka papieru z informa-
cją , która przekazywana była z domu do 
domu. W Jaśliskach był dobosz, który bęb-
niąc na jaśliskim Rynku, przekazywał in-
formacje dla mieszkańców. Chcieliśmy 
przekazywać obywatelom naszej Gminy 
czym jest samorząd, czym różni się nowa 
władza od dotychczasowej. Nie było to ła-
twe, bo tworzenie społeczeństwa obywa-
telskiego - a o to chodziło - nie jest łatwe. 
Sami uczyliśmy się samorządności. Temu 
służył m.in. konwent wójtów i burmistrzów 
okolicznych gmin, który (w nieco zmienio-
nej formie) przetrwał do dzisiaj. 
Poddałem pomysł, aby stworzyć gazetę 
gminną. Początkowo dyskutowaliśmy o tym 
na posiedzeniach Zarządu Miasta i Gminy, 
potem na sesji Rady Miejskiej - i Rada wy-
raziła zgodę na wydawanie gazety. Gazeta 
(prócz edukacji samorządowej) miała speł-
niać funkcję informacyjną „do i od” miesz-
kańców gminy. Chodziło też o to, aby ga-
zeta pełniła funkcję dokumentacyjną, była 
formą kroniki ważnych wydarzeń w życiu 
gminy. Był też aspekt ekonomiczny - cho-
dziło zatem również o to, że mając wła-
sna gazetę, nie musielibyśmy za konieczne 
urzędowe ogłoszenia płacić w gazetach re-
gionalnych czy krajowych i będą oszczęd-
ności dla budżetu Gminy. Pokładaliśmy też 
nadzieję, że wiele informacji otrzymamy od 
mieszkańców: nauczycieli, sołtysów i in-
nych społecznych współredaktorów gmin-
nego czasopisma. Gorące dyskusje wzbu-
dzała nazwa gazety - chodziło o to, żeby w 
nazwie była i Dukla i samorząd. Było wiele 
propozycji, ale wygrała nazwa „Dukielski 
Przegląd Samorządowy”. Numer zerowy 
ukazał się w kwietniu 1991 roku. Potem 
trzeba było gazetę zarejestrować w sądzie, 
w KRS, nadać numer ISSN przez Bibliotekę 
Narodową, i tak mija 25 lat…

ciąg dalszy na str. 9 u

karpacia, w której utworzono niezależną 
prasę lokalną. Stało się tak dzięki Pana 
inicjatywie, kiedy w tych latach pełnił 
Pan funkcję Burmistrza Miasta i Gminy 
Dukla. Jaką rolę miał spełniać powsta-
jący miesięcznik?

Zygmunt Nowak: Warto przypomnieć, 
że na początku odrodzonej samorządno-
ści gminna władza wykonawcza nie była 
(jak dziś) jednoosobowa lecz był to Za-
rząd Gminy, w skład którego wchodzili: 
burmistrz, dwóch zastępców burmistrza  
i dwóch członków zarządu. Na funkcję Bur-
mistrza Dukli Rada Miejska wybrała mnie 
13 czerwca 1990 roku, a pracę w Urzędzie 
rozpocząłem 1 lipca tegoż roku. Do tego 
dnia zastępował mnie (społecznie) Pan 
Stanisław Kowalski - Nadleśniczy Nad-
leśnictwa Dukla, wybrany zastępcą bur-
mistrza. Ja musiałem dokończyć zadania  
w dotychczasowej pracy – OPGK „Geo-
kart” Rzeszów. Po niespełna roku samo-
rządności zaczęła dojrzewać myśl, aby w 
jakiś sposób porozumiewać się z mieszkań-
cami. Nie było telefonów (nie tylko komór-
kowych), komputerów i internetu a jedy-
nymi formami komunikowania się z miesz-
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organy samorządu przejawiały 
wówczas dużą inicjatywę i po-
mysłowość. U nas w Dukli rów-
nież. Na jednym z roboczych 
spotkań u Burmistrza Nowaka, 
wiosną 1991 r. padł pomysł 
stworzenia w gminie jakiegoś 
narzędzia medialnego – roz-
ważano stworzenie gazety, były 
również pomysły na lokalne ra-
dio. To drugie jednak w naszych 
warunkach nie miało szans. 
Zdecydowaliśmy wspólnie, że 
najlepszym rozwiązaniem bę-
dzie lokalna gazeta. Podjąłem 
się tego zadania, pojawiło się 
kilka chętnych do pomocy osób 
i w kwietniu 1991 wydaliśmy 
sondażowy tzw. ”zerowy” nu-
mer gazety w około 100 egzem-
plarzach. Temat został trochę 
nagłośniony poprzez plakaty  
i rozmowy z mieszkańcami i jak 
się później okazało wzbudził 
zainteresowanie. Od maja 1991 
roku nasz miesięcznik ukazuje 
się nieprzerwanie do dziś.
Technologia druku była bar-
dzo prymitywna – wystarczyła 
maszyna do pisania i kseroko-
piarka, której zakup do urzędu 
w miejsce powielaczy umożli-
wił robienie gazety. Nazwałbym 
tę metodę wycinankowo-naklej-
kową( pisało się na maszynie, 
wycinało i wklejało na matrycę)
Sądzę, że technologicznie od-
stawaliśmy bardzo, nawet od 
podziemnych wydawnictw ”So-
lidarności” z końca lat 80. 
Rzecz jasna poziom rozwoju 
poligrafii w dużych miastach 
Polski był znacznie wyższy.  
U nas pojawiały się dopiero 
kserokopiarki, maszyny elek-
tryczne do pisania itp. - to  
w Polsce już było nieco wcze-
śniej, myśmy dopiero zaczynali 
krok po kroku postęp w wyposa-
żeniu gminy w nowocześniejsze 
narzędzia pracy.
KBR: Jaki był początkowy na-
kład gazety, czy było zapo-
trzebowanie na taką gazetę  
w społeczeństwie?

Zenon Dudzik: Pierwsze wy-
dania gazety miały nakład nie 
przekraczający 150-200 eg-
zemplarzy, ponieważ na tyle po-

zwalała ówczesna technologia 
druku, a i nie znaliśmy jeszcze 
do końca zapotrzebowania. Jak 
się później okazało optymalnym 
poziomem było ok. 400 – 500 
egzemplarzy. Rozprowadzane 
były w kioskach „Ruchu” oraz 
w różnych sklepach w poszcze-
gólnych sołectwach. Z upływem 
czasu „DPS” zyskał stałych 
czytelników, a co bardzo cie-
szyło, także Duklan przebywa-
jących poza gminą. Proszę so-
bie wyobrazić, że były to czasy 
bez telefonów komórkowych, 
Internetu, komputerów, apara-
tów cyfrowych i wielu innych 
rzeczy, którymi dziś codziennie 
się posługujemy. 
KBR: Dlaczego wybrano for-
mat A4?

Zenon Dudzik: Format gazety 
wynikał z ówczesnych możliwo-
ści drukowania, profesjonalne 
drukarnie były dla nas za dro-
gie, a własny sprzęt czyli kse-
rokopiarka taki miała maksy-
malny format. Kserokopiarka 
miała wydajność bodajże 9 do 
12 stron formatu A-3 na mi-
nutę (jednostronnie) więc żeby 
te 200 egzemplarzy przeszło 
przez nią dwustronnie – trzeba 
było na to trochę czasu. Dodać 
należy, że ówczesne maszyny 
nie były doskonałe- były jesz-
cze bardzo awaryjne, były pro-
blemy z tonerami itp. Pierwsze 
wydania gazety ozdabiane były 
ręcznie przez panie z ośrodka 
kultury. Zresztą dukielski GOK 
od początku był partnerem  
w tworzeniu DPS-u.
Częstotliwość ukazywania się 
gazety jako miesięcznika wy-
nikała z możliwości groma-
dzenia materiałów, ich ilości,  
a także ilości osób zaangażo-
wanych w tworzenie DPS-u. 
Było to dla nas dodatkowe, spo-
łeczne zajęcie, które wymagało 
zaangażowania w różnych po-
rach- np. drukowanie na kse-
rokopiarce odbywało się z po-
czątku po południu lub w nocy, 
po godzinach pracy urzędu. By-
wało, że nieraz brakło w Du-
kli prądu, zacięła się kseroko-
piarka i trzeba było w nocy ja-

koś sobie radzić aby gazeta 
była w terminie w sklepach.
KBR: Gazeta od początku 
uczestniczyła w ważnych 
wydarzeniach gminy, peł-
niła i pełni rolę kroniki 
gminnej, ale nie tylko 
znaleźć możemy w niej in-
formacje historyczne, hu-
mor. Kto współpracował 
z panem i kto pisał te ar-
tykuły? Proszę podać na-
zwiska piszących.

Zenon Dudzik: Celem za-
sadniczym gazety był dwu-
stronny przepływ informa-
cji pomiędzy organami sa-
morządu, a mieszkańcami. 
Przypomnę, że były to początki 
funkcjonowania nowych struk-
tur samorządowych i instytu-
cji gminnych i wiedza w społe-
czeństwie na ten temat jeszcze 
była w powijakach. Była więc 
z jednej potrzeba przekazywa-
nia podstawowych informa-
cji o podejmowanych działa-
niach przez Radę Miejską, Bur-
mistrza, Urząd, o planach na 
przyszłość, a z drugiej strony 
oczekiwaliśmy opinii miesz-
kańców, uwag, cennych rad 
itp. Dołożyliśmy też trochę in-
formacji kulturalnych, sporto-
wych, rozrywkowych, pisali-
śmy o rozwijających się dukiel-
skich przedsiębiorcach, o spra-
wach oświaty i służby zdro-
wia. Zespół tworzący gazetę  
w pierwszym okresie był bardzo 
skromny. Wraz ze mną tworzyli 
ją P.P: Urszula Baran, Dorota 
Krężel, Wiesław Jakimczuk  
i Teresa Paszek. Niebawem  
w kolejnych wydaniach pojawił 
się p. Bogusław Szczurek (Fo-
to-Boguś). Jeszcze w tym sa-
mym roku z rubryką muzyczną 
– muzyką młodzieżową włą-
czył się p. Jarosław Szubrycht, 
dziś znany krytyk muzyczny,  
a p. Fryderyk Krówka z kąci-
kiem dla myśliwych. W czerwcu 
1992 roku nastąpił przełom  
w technice – rozpoczął się skład 
komputerowy gazety w Agen-
cji i Reklamy „ARP” w Kro-
śnie. Niebawem do zespołu 
dołączyli p. Stanisław Kalita  
i p. Bogdan Kaczor, który przez 
wiele lat zajmował się składem 
gazety i nie tylko. W 1997 dołą-
czył do zespołu p. Wiktor Szyn-

dak. Oczywiście pisali także 
burmistrzowie p. Zygmunt No-
wak i p. Jan Gosztyła. Bardzo 
dobrze współpraca układała się 
z dukielskim muzeum, a wiele 
tekstów i informacji zamiesz-
czała p. Aleksandra Żółkoś.  
O krótkofalarstwie pisał p. Wal-
demar Kowalski, tematy bar-
dziej młodzieżowe i inne infor-
macje zamieszczał p. Przemy-
sław Ziółek, a rejonem obejmu-
jącym dziś gminę Jaśliska zaj-
mował się p. Jan Grzywacz. Pi-
sało teksty do DPS wielu ludzi, 
także pracownicy Urzędu Miej-
skiego, pisali Czytelnicy, nasi 
koledzy z innych okolicznych 
gazet lokalnych, wiele publika-
cji było pisanych przez nauczy-
cieli, wspomnę również o p. Au-
gustynie Nawracaj, p. Józefie 
Janowskim, p. Bronisławie Be-
tlej, śp. P. Stanisławie Zanie-
wiczowej i wielu, wielu innych 
osobach, dzięki którym gazeta 
się rozwijała i wzbogacała. 
KBR: Ile osób zajmowało się 
przygotowywaniem gazety?

Zenon Dudzik: Stały zespół li-
czył od 3 do 5 osób, ale to się 
też zmieniało, przez wiele lat 
utrzymywał się mniej więcej 
taki zespół, a wiele innych osób 
współpracowało w krótszych 
lub dłuższych okresach.
KBR: Od którego roku za-
częto drukować miesięcznik 
w drukarni? 

Zenon Dudzik: Początkowe 
kontakty z drukarnią obejmo-
wały nadruk w kolorze winietki 
gazety, a na ksero drukowało 

się resztę czarną, a z koloro-
wymi zdjęciami i czterema ko-
lorowymi stronami weszliśmy  
w lipcu 1995 r. z okazji wydania 
50 numeru. To było jeszcze dru-
kowane w Krakowie i przesy-
łane autobusem PKS, podobnie 
jak i późniejsze numery okładki 
kolorowe miały drukowane  
w Filmotechnice Kraków – było 
to związane z przynależnością 
gazety do Polskiego Stowarzy-
szenia Prasy Lokalnej, koszty 
były mniejsze. Pełny kolor  
i drukowanie w kolorze miało 
już zastosowanie tuż przed wi-
zytą Papieża Jana Pawła II - od 
lipca 1996 drukowaliśmy już  
w Krośnie u P. Michała Łu-
czaja. W tym okresie zwięk-
szaliśmy nakład ze względu na 
duże zainteresowanie kano-
nizacją bł. Jana z Dukli i pla-
nowana wizytą Ojca Świętego  
w Dukli, a w dzień przed przy-
jazdem Papieża przywiozłem  
z drukarni chyba 2 tysiące wy-
dania specjalnego przygotowa-
nego na to najważniejsze w hi-
storii Dukli wydarzenie.
KBR: Od którego roku mie-
sięcznik miał wydanie inter-
netowe? 

Zenon Dudzik: To już jest o ile 
pamiętam początek XXI wieku 
– w czerwcu 2001 r. Kiedy po-
jawiły się tylko takie możliwo-
ści p. Wiktor Szyndak się tym 
zajął, potem przejął składanie 
gazety od p .Bogdana Kaczora. 
To już były cywilizacyjnie inne 
czasy, olbrzymi postęp w cy-
fryzacji, komunikacji elektro-
nicznej, a także poligrafii po-
zwalał na znacznie więcej. Do 
momentu kiedy w gminie utwo-
rzono stanowisko do spraw 
promocji, właśnie DPS w czę-
ści spełniał zadania w tym za-
kresie.
KBR: Jak pan ocenia obecny 
miesięcznik, zmieniło się logo 
gazety, objętość, a nawet tre-
ści, chociaż w dalszym ciągu 
jest to miesięcznik informa-
cyjno-kulturalny gminy Dukla 
i jak do tej pory to jedyne me-
dia w naszej gminie.

Zenon Dudzik: Cieszy mnie 
to, że gazeta przetrwała ćwierć 
wieku, że spełnia te pierwotne 
założenia i cele, cieszy stałe 
grono czytelników, a szcze-

gólnie mieszkających za gra-
nicą, którzy interesują się na-
dal sprawami stron rodzinnych 
i mogą mię wiele wiadomości  
o wydarzeniach. Zanim poja-
wiła się wersja internetowa 
przez kilka lat wysyłaliśmy kil-
kanaście gazet do odbiorców za 
granicą – nawet 1 egz. do USA.
Jednak od samego początku 
miałem i mam pewien niedo-
syt. Tworząc gazetę liczyli-
śmy na większą ilość mieszkań-
ców piszących do gazety w róż-
nych codziennych sprawach, 
ale wychodzi tak jak na zebra-
niach mieszkańców – zaintere-
sowanych sprawami samorzą-
dowymi, sprawami swoich śro-
dowisk jest kilka procent. Więk-
szość pozostaje jednak nadal 
biernymi obserwatorami. Był 
pewien okres, kiedy do redakcji 
wpływało więcej listów z opi-
niami, interwencjami czy pro-
blemami – to było to co chcieli-
śmy wyzwolić w dukielskim śro-
dowisku, a co się w bardzo nie-
wielkim stopniu udało. Nie po-
zostaje mi nic innego jak życzyć 
gazecie dalszych lat zapisywa-
nia historii naszego społeczeń-
stwa, zwiększenia grona aktyw-
nych czytelników a wszystkim, 
którzy przez 25 lat dołożyli do 
gazety swoją cegiełkę serdecz-
nie podziękować. Dziękuję też 
p. Redaktor, że udaje się jej sku-
tecznie przedłużać życie gazety 
– kolejnych 25 lat! 
Zakończę uwagą dotyczącą 25 
lat. W dziejach Dukli to tylko 
mały wycinek, cząstka historii, 
w życiu człowieka to już zna-
czący okres, ale zauważmy jak 
w ciągu tych 25 lat zmieniło 
się nasze życie. Jaki postęp cy-
wilizacyjny nastąpił w naszym 
kraju i świecie, jak rozwinęła 
się nauka, technika, sposoby 
komunikacji, styl i warunki ży-
cia. Kto sobie dziś wyobraża 
życie bez Internetu, bez smart-
fona, bez samochodu, bez kom-
putera?
A pomyśleć, że jeszcze 25 lat 
temu dzwoniliśmy wykręcając 
numer na tarczy telefonu, a ma-
teriały do druku zawoziliśmy 
lub wysyłali listem.

KBR: Dziękuję za rozmowę.

Zenon Dudzik

u dokończenie ze str. 2 

Cieszy mnie, że gazeta przetrwała ćwierć wieku
u dokończenie ze str. 7 

Poddałem pomysł, aby powstała gazeta

KBR: Proszę powiedzieć ja-
kie osoby były zaangażowane 
w tworzenie miesięcznika 
„Dukielski Przegląd Samo-
rządowy”?

ZN: Kiedy Rada Miejska w Du-
kli wyraziła zgodę na utworze-
nie gazety, należało ostatecznie 
zadecydować kto to będzie ro-
bił fizycznie. Po krótkich kon-
sultacjach powstał społeczny 
zespół redakcyjny, w skład któ-
rego weszli: Wiesław Jakim-
czuk – Dyrektor Ośrodka Kul-
tury w Dukli, Urszula Ba-
ran (obecnie Szczurek), Do-
rota Krężel (obecnie Kande-
fer) I Teresa Paszek - pracow-
nice Ośrodka Kultury oraz pra-
cownik Urzędu Miasta i Gminy 
w Dukli - Zenon Dudzik, który 
wkrótce został Redaktorem Na-
czelnym „DPS-u”.

KBR: : Wiele z powstałych  
w tym czasie gazet samo-
rządowych przetrwało kilka 
lat, potem „umierały śmier-
cią naturalną”. Czy przypusz-
czał Pan, że gazeta przetrwa 
25 lat? 

ZN: Nie myślałem wtedy o tym 
jak długo żyć będzie gazeta ale 
czy będzie spełniać zakładane 
funkcje. Na etapie dyskusji  
o potrzebie jej powstania prze-
ciwnicy gazety mówili, że bę-
dzie to tuba władzy, że nie bę-
dzie krytyki władzy. Ja sobie 
jednak nie przypominam, aby 
ktokolwiek z władz gminy nie 
pozwolił drukować materia-
łów przysyłanych przez miesz-
kańców. Nie było też sprzeciwu, 
że gazeta będzie drukowana  
z budżetu gminy. Gazeta od po-
czątku była płatna, z prostej 
przyczyny, jeśli za coś płacimy 
jest to bardziej szanowane. Na 
początku kosztowała 1000 zł 
(dzisiejsze 10 gr). Funkcje in-
formacyjne i dokumentacyjne 
spełnia dobrze - trochę sła-
biej z edukacją samorządową i 
kształtowaniem społeczeństwa 
obywatelskiego. Ale tu pojawiły 
się nowe media i … dla chcą-
cego nic trudnego. Przegląda-
jąc archiwalne tomy roczników 
„DPS-u”, podziwiamy rozwój 

techniki edytorskiej i wspomi-
namy minione dokonania: wi-
zyta Ojca Św. Jana Pawła II, 
wodociągi w Dukli, w Jaśli-
skach i w Wietrznie, składo-
wisko odpadów, oczyszczal-
nia ścieków, kanalizacje - Du-
kla, Cergowa, Nadole, Równe, 
współpraca z francuską Bourg 
St.Maurice, Krzyż Pojednania  
i przeprowadzka „czołgu”, 
nowe i rozbudowane szkoły … 
i wiele, wiele innych.

KBR: Czego oczekuje Pan od 
obecnie ukazującego się mie-
sięcznika?

ZN: Miesięcznik ukazuje się 
już także w wersji elektronicz-
nej, w internecie i to jest bardzo 
cenne. Dostęp do naszej lokal-
nej gazety mają wszyscy, któ-
rzy interesują się Dukielszczy-
zną. Oczekuję, aby forma elek-
troniczna się rozwijała, bo co-
raz mniej się drukuje. Także 
aby równolegle z elektroniczną 
ukazywała się nadal wersja pa-
pierowa, bo papier – mimo, że 
taki na pozór nietrwały – prze-
trwa wieki. Może treści zawarte 
w ok. 300 numerach naszej du-
kielskiej gazety posłużą do 
opracowań naukowych i mono-
graficznych.

KBR: Dziękuje za rozmowę  
i zapraszam do współredago-
wania gazety.

ZN: Dziękuję i życzę gazecie nie-
zmordowanych pracowników, 
wiernych czytelników i respon-
dentów i … następnych 25 lat!!!.

„0” numer Dukielskiego Przeglądu 
Samorządowego
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Pamiętać - to nasz obowiązek

Recytowali  
w obcych językach

60 dzieci wzięło udział w feriach

Odnalazły się wspomnienia

Fragment inscenizacji - ostatnie dni Inki

Uczestnicy Konkursu z organizatorami i Komisją 
Konkursową

Uczniowie klasy III Gimnazjum w Równem bioracy udział  
w inscenizacji  z nauczycielkami Beatą Bek i Anetą Cyran

Fragmenty wystawy

Na zajęciach w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej N
a 
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Fot. [archiwum OK Dukla]

Fot. [archiwum OK Dukla]

Fot. Archiwum ZSP Równe

60 dzieci wzięło 
udział w feriach

Recytowali w obcych 
językach

4 marca 2016 r. w sali Ośrodka Kultury odbył się 5 Konkurs 
Recytatorski. Przegląd cieszy się coraz większym zainteresowa-
niem. W tym roku komisja konkursowa w składzie: przewodni-
cząca Małgorzata Klain-Krukierek, Barbara Klecha i Augustyn 
Bozentka wysłuchała prawie 50 interpretacji, w 3 językach: an-
gielskim, niemieckim i rosyjskim (co jest ewenementem - ponie-
waż w szkołach w naszej gminie j. rosyjski nie widnieje w progra-
mie nauczania). Komisja postanowiła przyznać następujące miej-
sca i wyróżnienia:
kat I

I miejsce - Julian Głowa - Łęki Dukielskie
I miejsce - Julita Kołacz - Łęki Dukielskie
II miejsce - Elżbieta Drozd - Jasionka
wyr. - Justyna Laskowska - Głojsce

kat II
I miejsce - Emilia Szczurek - Jasionka
II miejsce - Natalia Głód - Łęki Dukielskie
III miejsce - Gabriela Gędłek - Jasionka
wyr. - Julia Gołąbek - Głojsce
wyr. - Zuzanna Szczurek - Równe

kat III
I miejsce - Kinga Brulińska - Dukla
II miejsce - Karolina Borek - Równe
II miejsce - Milena Bień - Jasionka
III miejsce - Łukasz Bielec - Dukla
wyr. - Emanuela Rędowicz - Dukla

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

XX Jubileuszowy, Gminny 
Przegląd Piosenki Znanej  
i Lubianej 2016 r.

Alicja Majewska piosenkarka urodzona 30 maja 1948 roku we Wrocławiu. 
Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki UW. Od 1971 roku śpiewała w 
zespole Partita. W 1974 roku rozpoczęła karierę solową - w tym właśnie roku za-
prezentowała się szerszej publiczności w programie telewizyjnym złożonym z pio-
senek Hanki Ordonówny „Miłość ci wszystko wybaczy” i dzięki temu występowi 
została zauważona przez środowisko, a także przez Mariusza Waltera, który zapro-
ponował jej przygotowanie programu w stylistyce retro dla Studia 2. 

Ośrodek Kultury w Dukli 
zaproponował dzieciom sze-
reg atrakcji podczas tegorocz-
nych ferii, zajęcia odbywały się 
w sali widowiskowo teatralnej 
jak i nowym Transgranicznym 
Centrum Wymiany Kulturalnej.

Dzieci w wieku od 6 do 12 
lat licznie uczęszczały w zaję-
ciach prowadzonych przez in-
struktorów: m. in: odbyły się 
warsztaty kulinarne, gdzie 
można było się dowiedzieć jak 
powstają ciasta i samodzielnie 
przygotować muffiny.

Odbyły się również kon-
kursy: plastyczny, wiedzy  
o bajkach i wiedzy ogólnej, za-
jęcia wokalne a po nich kon-
kurs „Jaka to melodia”. Gości-
liśmy także na lodowisku oraz 
w dukielskim muzeum. Odbyły 
się zawody sportowe na hali 
MOSiR. Największym zainte-
resowaniem cieszyły się „gry 
na dużym ekranie” oraz po-
kazy bajek i filmów. Z wizytą 

przybył przedstawiciel Zespołu 
Karpackich Parków Krajobra-
zowych z multimedialnym, 
edukacyjnym, pokazem doty-
czącym fauny naszych lasów. 

Codziennie podczas ferii 
staraliśmy się zapewnić dzie-
ciom drugie śniadanie oraz 
zróżnicowany program - można 
było wybrać coś dla dziecka 
według jego zainteresowań. 

W przedostatni dzień zapa-
liliśmy ognisko i każdy mógł 
samodzielnie upiec kiełbasę 
oraz pianki.

Na zakończenie ferii od-
było się spotkanie podsumo-
wujące 10 zimowych dni spę-
dzonych razem. Przygotowali-
śmy dla uczestników poczęstu-
nek, a każdy otrzymał nagrodę 
za udział w zimowisku. 

Zainteresowanie jakim cie-
szyliśmy się w tym roku prze-
rosło nasze oczekiwania – łącz-
nie gościliśmy ponad 60 osób.

Norbert Uliasz

ciąg dalszy na str. 13 u

Fot. kbr
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Konkurs  
pisanka, kraszanka Konkurs rozstrzygnięty Palma wielkanocna

do 150cm
1 m. - praca zbiorowa - ŚDS  

op. Bogumiła Dymek-Urynowicz
1 m. - Julia Albrycht - Równe
2 m. - Martyna Dołęgowska - Równe
wyr. - koło bibułkarskie - Głojsce
od 150 cm

1 m. - Krzysztof Kwaśniowski - Tylawa

Stroik wielkanocny
Szkoła Podstawowa

1 m. - Małgorzata Kwaśniowska - Tylawa
1 m. - koło plastyczne - Wietrzno
2 m. - Milena Buczyńska – Łęki Dukielskie
2 m. - praca zbiorowa Nikola Patla, Martyna Szydło, Paulina 

Bałon, Oliwia Kargul - Równe
3 m. – Milena Kolanko, Katarzyna Olbrycht, Dominika Stec 

- Równe
wyr. - Maciej Agaś - Tylawa, Weronika Gałka - Dukla, 

Karolina Pachana - dukla, Jakub Lelko - Tylawa, Mikołaj 
Woźniak - Głojsce

Gimnazjum
1 m. - Jowita Wrzecionko - Dukla
2 m. - Magdalena Domin - Tylawa
wyr. Martyna Miziołek - Dukla

Dorośli
1 m. - Krystyna Zając  - ŚDS, pracownia rękodzieła,  

op. Barbara Marchewka
2 m. - Małgorzata Stasik - ŚDS, pracownia rzeźbiarska,  

op. Kamil Krowicki 
3 m. - praca zbiorowa - ŚDS, pracownia rękodzieła,  

op. Barbara Marchewka
wyr. - Wiesław Książkiewicz - ŚDS, pracownia rzeźbiarska,  

op. Kamil Krowicki
Norbert Uliasz

14 marca w siedzibie Ośrodka Kultury w Dukli zebrało się 
trzyosobowe grono artystów - plastyków w celu oceny prac wiel-
kanocnego konkursu na najpiękniejszą, pisankę, kraszankę, ma-
lowankę, stoik oraz palmę wielkanocną. Komisja konkursowa  
w składzie Jadwiga Dudzik, Nina Szczurek i Anna Lenkiewicz, 
postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w po-
szczególnych kategoriach:

Pisanka współczesna
Szkoła Podstawowa  

1 m. - Tomasz Agaś - Tylawa
2 m. - Wiktoria Malinowska - Tylawa
3 m.- Piotr Urbański - Tylawa
wyr. - Justyna Laskowska - Głojsce

Gimnazjum 
1 m. - Ilona Salwa - Tylawa

Dorośli
1 m. - praca zbiorowa - ŚDS  pracownia kulinarna,  

op. Paulina Leń
1 m. - praca zbiorowa – ŚDS pracownia rękodzieła,  

op. Małgorzata Kłap
2 m. - Anna Witek - ŚDS pracownia rękodzieła,  

op. Barbara Marchewka

Pisanka tradycyjna
Szkoła Podstawowa

1 m. - Marcin Kwaśniowski - Tylawa
2 m. - Tomasz Delimata  - Tylawa

Gimnazjum
1 m. - Krzysztof Kwaśniowski - Tylawa
2 m. - Klaudia Zima - Tylawa
3 m. - Paweł Madej - Tylawa
wyr. - Bartłomiej Dębiec - Wietrzno

Do 1977 roku była związana z Teatrem 
na Targówku w Warszawie. 

Na lekcje śpiewu uczęszczała do prof. 
Olgi Łady.

Koncertowała w wielu krajach Europy, 
Azji, a także w ośrodkach polonijnych 
USA, Kanady i Australii. Wylansowała 
szereg przebojów, m.in. „Jeszcze się…. 
tam żagiel bieli”, „Odkryjemy miłość nie-
znaną”, „Być… kobietą”, „To nie sztuka 
wybudować nowy dom”. 

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że 
wybór sugerowanego repertuaru nie jest 
obowiązkowy!

REGULAMIN 
Przegląd odbędzie się 15 kwietnia 

(wtorek) 2016r. o godz. 9.00 w sali wido-
wiskowej Ośrodka Kultury w Dukli

1. Przegląd jest imprezą otwartą dla dzieci 
i młodzieży z terenu miasta i gminy 
Dukla 

2. Przegląd przeprowadzony zostanie w na-
stępujących kategoriach wiekowych: 

I - do lat 6 
II - klasy od I-III 
III - klasy IV-VI 
IV - gimnazjum 
V - dorośli 

3. Każdy uczestnik przygotowuje jeden 
utwór wybranego polskiego wykonawcy 
do podkładu muzycznego przygotowa-
nego przez organizatora lub własnego. 

4. Po nagranie muzyczne można zgłosić 
się z własną płytą do Ośrodka Kultury 
w Dukli. 

5. Oceny prezentacji dokona powołana 
przez organizatora komisja artystyczna. 

6. Kryteria oceny: możliwości głosowe 

uczestnika, dobór repertuaru, poziom 
wykonania, ogólny wyraz artystyczny. 

7. Komisja przyzna wyróżnienia jako na-
grody główne, może przyznać GRAND 
PRIX przeglądu. 

Laureaci konkursu (miejsc od I do III ) zo-
stają zakwalifikowani do III Powiato-
wego Przeglądu Piosenki Znanej i Lu-
bianej, który odbędzie się 21 kwietnia.

8. Wypełnione karty zgłoszenia należy 
przesłać na adres:  
norbert@dukla.pl do 8 kwietnia do 
godz.16.00 Wymagane dane:

- imię i nazwisko wykonawcy 
- kategoria
- instytucja delegująca
- tytuł utworu, 
- imię nazwisko opiekuna, telefon

9. Organizator zastrzega sobie prawo do 
zmian w regulaminie i ostatecznej jego 
interpretacji. 

u dokończenie ze str. 10 

XX Jubileuszowy, Gminny Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej 2016r.

1. miejsce pracownia kulinarna 
ŚDS Cergowa 

 - kat. pisanka wspóczesna

1. miejsce - Koło Plastyczne SP Wietrzno, kat. stroik wielkanocny
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

Podsumowując tegoroczny okres ferii zimowych w naszej sek-
cji, był to wyjątkowo pracowity czas zarówno dla naszych naj-
młodszych zawodników jak i trenerów. Braliśmy udział w wielu 
turniejach, w związku z czym wszyscy chłopcy trenujący w naszej 
sekcji mogli sprawdzić swoje umiejętności na tle rówieśników  
z innych szkółek. Okres ferii również tradycyjnie obóz szkole-
niowy dla dzieci, na którym najmłodsi nie tylko uczą się czy ba-
wią, ale nade wszystko rywalizują w celu podnoszenia swoich 
umiejętności. Ostatni tydzień wolnego czasu, już po raz trzeci 
przeznaczony był na organizacje cyklu turniejów piłki nożnej „ 
MOSiR Dukla Cup ‘’na naszych obiektach, gdzie gościliśmy dru-
żyny z Podkarpacia i Małopolski.

Czas Intensywnej pracy rozpoczęliśmy od zakończenia Pro-
fbud ligi 13 lutego w, której rywalizował rocznik 2008. Chłopcy 
zajęli ostatecznie miejsce ósme, chociaż początek rozgrywek za-
powiadał się dla nas dużo pozytywniej. Turniej okazał się pomimo 
wszystko bardzo wartościowy dla naszych zawodników. Sporo in-
tensywnej gry, mało przerw pomiędzy meczami oraz rywalizacja  
z mocnymi drużynami na pewno zaowocują w przyszłości.

Klasyfikacja końcowa Profbud ligi:
 Poz Zespół M Z R P Gole +/- Pkt
 1 Beniaminek Krosno 54 43 5 6 171:48 123 134
 2 AP Sanok 54 41 8 5 170:48 122 131
 3 Beniaminek Krosno Girls 54 29 11 14 114:72 42 98
 4 AP Jasło 54 29 9 16 137:91 46 96
 5 KAP Bardomed 54 25 4 25 100:104 -4 79
 6 Stal Mielec 54 20 7 27 101:101 0 67

Tego samego dnia rocznik 2003 rywalizował w Brzozowie 
prezentując się poniżej oczekiwań i zajmując miejsce szóste.

Następnie sekcja rozpoczęła obóz szkoleniowy na dukielskich 
obiektach sportowych, na który uczęszczała trzydziestoosobowa 
grupa w przedziale wiekowym 8- 12 lat, chłopcy byli podzieleni 
na dwie grupy starszą i młodszą. Podczas obozu dla dzieci zorga-
nizowano wycieczkę do siedziby Parków Krajobrazowych, wyj-
ście na lodowisko, seans filmowy oraz wyjazd na basen do Dworu 
Kombornia. W drugim dniu obozu dzieci z rocznika 2008 wzięli 
udział w turnieju z cyklu „ Piłkarska Zima z OZPN Krosno” gdzie 
zajęli piąte miejsce.

Ostatni tydzień ferii upłynął nam na cyklu turniejów „MO-
SiR Dukla Cup” organizowanych na naszych obiektach. Cykl 
turniejów rozpoczęliśmy od rywalizacji rocznika 2008 w, któ-
rym chłopcy spisali się znakomicie. Podczas turnieju wyróżnili-
śmy najlepszych zawodników z każdej drużyny biorącej udział  
w turnieju. Wyróżniającym zawodnikiem w naszej drużynie zo-
stał Miłosz Krowicki

Klasyfikacja końcowa – rocznik 2008 :
1.MOSIR Dukla
2.AP Jasło
3.KAP Bardomed

Kolejnym turniejem tym razem rozgrywanym na stadionie 
była rywalizacja juniorów. Chłopcy z Dukli ponownie okazali się 
najlepsi i zwyciężyli w turniej grając z takimi drużynami jak Rze-
mieślnik Pilzno, Kolbuszowianka Kolbuszowa i Piastovia Miej-
sce Piastowe.

Ferie zimowe Sekcji Piłki Nożnej MOSiR Dukla
Wieczór z Operetką  
i Humorem…

Z okazji Dnia Kobiet 8 marca br.  
w sali widowiskowo - teatralnej 
Ośrodka Kultury w Dukli odbył się 
uroczysty koncert. Na naszej scenie 
gościliśmy artystów śląskich scen mu-
zycznych: Nairę Aywazyan i Tomasza 
Białka. W trakcie koncertu pt. „Wie-
czór z Operetką i Humorem” artyści 
zaprosili nas w świat muzyki najwięk-
szych światowych kompozytorów ope-
retki i musicalu. Widownia złożona w 
97 % z kobiet mogła się na tę jedną 
chwilę przenieść do romantycznej kra-
iny duetów i arii miłosnych. Uroczysty 
koncert artyści rozpoczęli arią „Co się 

dzieje, oszaleję” z „Księżniczki Czar-
dasza” autorstwa Imre Kalmana. Na-
stępnie mogliśmy usłyszeć utwory ta-
kie jak: „Brunetki, blondynki”, „Gra-
nadę”, „Jakże mam Ci wytłumaczyć”, 
„Juliszkę” „Ach, jedź do Varażdin”, 
„Przetańczyć całą noc”, czy „Funiculi 
funicula” . Na zakończenie, w ostatnim 
bisie duet wykonał kultowy „Time to 
say goodbye” Francesco Sartori znany 
z wykonania Sary Brightman & An-
drea Bocelli’ego, wprowadzając słu-
chaczy w romantyczny, nieco nostal-
giczny nastrój. Ten uroczysty koncert 
był niewątpliwie udanym wydarze-

Pamiętać - to nasz 
obowiązek!

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - obcho-
dzony w tym roku jako święto państwowe po raz szósty - jest wy-
razem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo mę-
stwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji 
niepodległościowych.

Klasyfikacja końcowa – rocznik 1997
1. Przełęcz Dukla
2. Rzemieślnik Pilzno
3. Kolbuszowianka Kolbuszowa
4. Piastovia Miejsce Piastowe

Następny dzień to rywalizacja rocznika 2006. Grając na hali 
chłopcy wypadli troszkę gorzej od młodszych kolegów zajmując 
ostatecznie siódme miejsce. Turniej ukazał słabości naszych pod-
opiecznych.

Klasyfikacja Końcowa – rocznik 2006
1. UKS Tempo Nienaszów
2. MOSiR Brzozów
3. Ekoball Sanok I
4. UKS 6 Jasło
5. UKS Wojak Wojaszówka
6. Ekoball Sanok II
7. MOSiR Dukla
8. KAP Bardomed

Czwarty dzień tygodnia był przeznaczony dla trampkarzy, któ-
rzy rywalizowali na stadionie z takimi drużynami jak Unia Tar-
nów, Glinik Gorlice czy Karpaty Krosno. Zawodnicy z Przełęczy 
próbowali dorównać wyżej notowanym zespołom stawiając opór, 
mimo to musieli uznać wyższość zaproszonych drużyn, zajmując 
ostatecznie czwarte miejsce.

Klasyfikacja Końcowa – rocznik 2000
1. Unia Tarnów
2. Glinik Gorlice
3. Karpaty Krosno
4. Przełęcz Dukla

Ostatni dzień tygodnia to rywalizacja rocznika 2004. Uwidocz-
nił się w tym wypadku problem z grą ofensywną a nade wszystko 
brakiem celności. Młodzi piłkarze w całym turnieju stracili jedy-
nie dwie bramki. Dobra gra sprawiła że chłopcy doszli do finału, 
jednak w samej końcówce straciliśmy bramkę i musieliśmy uznać 
wyższość drużyny z Bukowska, w całym turnieju zajmując miej-
sce drugie.

Klasyfikacja Końcowa – rocznika 2004
1. GSP Bukowsko
2. MOSiR Dukla
3. Sokół Stary Sącz
4. UKS Tempo Nienaszów
5. UKS Wojak Wojaszówka
6. KAP Bardomed

Za nami bardzo intensywny okres przygotowań oraz licznych 
treningów. Wyrażamy ogromną nadzieje, iż czas ten przyniesie 
ogrom pozytywnych rezultatów, co przełoży się w przyszłości na 
wiele emocji. Wielkie podziękowania składamy dla rodziców naj-
młodszych grup za zaangażowanie i przygotowanie poczęstunku 
dla wszystkich przyjezdnych drużyn podczas turniejów halowych.

Szczegółowe informacje na stonie www.mosir.dukla.pl
Daniel Ożga

Dlatego w całym kraju na 
przełomie lutego i marca odby-
wają się uroczystości związane 
z tym świętem. Nasza mło-
dzież postanowiła także oddać 
hołd tym niezwykłym ludziom.  
3 marca 2016 r. w szkole od-
była się akademia upamiętnia-
jąca „Żołnierzy Wyklętych”. 
Uroczystość pod opieką na-
uczycielek: Beaty Bek i Anety 
Cyran – w ramach założeń 
ogólnopolskiego projektu „So-
lidarna Szkoła” - przygotowali 
uczniowie klasy III gimnazjum.

Zaprezentowana przez mło-
dzież inscenizacja przybliżyła 
społeczności szkolnej tragiczne 
losy żołnierzy wyklętych. 
Oglądający byli świadkami 
między innymi ostatnich chwil 
„Inki” – czyli Danuty Siedzi-
kówny, sanitariuszki z oddziału 
„Łupaszki”.

Przepięknie wyrecytowane 
wiersze, efekty dźwiękowe  
i muzyczna oprawa przybliżyły 
uczestnikom klimat tamtych 
wydarzeń. Obejrzyjcie relację  
z tego wydarzenia.

Aneta Cyran

Karolina Borek 
pierwsza w powiecie

17 marca 2016 r. w LO w Jedliczu odbył się VI Powiatowy 
Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Sybirackiej dla dzieci i mło-
dzieży powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna. Jego organizato-
rami, jak co roku, byli: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Związek 
Sybiraków oraz Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu. Uczestnicy 
z całego powiatu wraz z opiekunami zostali zaproszeni do malow-
niczego dworku Stawiarskich, gdzie prezentowali wybrane teksty. 

Okazuje się, że poezja pa-
triotyczna wciąż znajduje liczne 
grono entuzjastów wśród mło-
dych ludzi, o czym świadczy 
liczba uczestników konkursu. 
W kategorii „gimnazjum” ry-
walizowało ze sobą 46 uczniów. 
Warunkiem uczestnictwa w 
konkursie było przedstawienie 
własnej interpretacji wybranego 
utworu poetyckiego o tematyce 
sybirackiej. Na ocenę występu 
składały się m.in. dobór reper-
tuaru, jego interpretacja i ogólny 
wyraz artystyczny. 

ZSP w Równem repre-
zentowali uczniowie klasy III 
gimnazjum, którzy uzyskali 
najwyższe noty w eliminacjach 
szkolnych: Karolina Borek, 
Aleksandra Bogaczyk oraz 
Dominik Bałon. 

Komisja konkursowa do-
strzegła i doceniła podopieczną 
Pani Anety Cyran - Karo-
linę Borek i przyznała jej za-
szczytne - I miejsce w powie-
cie. Nagrody wraz z gratula-
cjami wręczali laureatom - wi-
cestarosta Adolf Kasprzyk i dy-
rektor LO w Jedliczu - Iwona 
Pytel. 

Karolina wyrecytuje wiersz, 
który przyniósł jej zwycięstwo 
także w Krośnie – 11 kwietnia 
2016 roku – podczas obchodów 
rocznicowych Zbrodni Katyń-
skiej i Tragedii Smoleńskiej.

Serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

Aneta Cyran

niem artystycznym. Doskonali artyści, narracja oprawiona humo-
rem i wspaniała publiczność sprawiły, mam nadzieję, że ten wtor-
kowy wieczór na długo pozostanie we wspomnieniach wszystkich 
zebranych. 

Anna Lenkiewicz
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Feryjny Turniej Piłki 
Siatkowej

W Jedliczu 24 lutego br. odbył się Feryjny Turniej Piłki Siat-
kowej. Mecze rozgrywane były w dwóch kategoriach: szkoła pod-
stawowa i gimnazjum. Zawody cieszyły się ogromnym zaintere-
sowaniem wśród młodych siatkarek, czego efektem była liczna re-
prezentacja naszej gminy przez dwadzieścia pięć zawodniczek.

 W Turnieju rywalizowało 8 drużyn w kategorii SP oraz 3 ze-
społy w kategorii gimnazjum. Zawody w kilkugodzinnych poje-
dynkach dostarczyły wielu emocji oraz niespodziewanych zwro-
tów akcji. Zwycięstwo odniósł zespół z Łubna natomiast drużyna 
reprezentująca MOSiR pod nazwą JNK (Julia Kalińska, Kinga 
Węgrzyn) zajęła 4 miejsce. Pozostałe zespoły uplasowały się 
w lokatach od 5-8 lub nie wyszły z grupy. Warto zaznaczyć, iż  
w turnieju wystartowało 17 zespołów. Nieco mniej bo 14 drużyn 
rywalizowało w kategorii gimnazjum. Tutaj nasze zawodniczki 
zajęły miejsca 4 (Niezawodne: Izabela Pitak, Agnieszka Wróbel, 
Natalia Wróbel) oraz miejsce 5 (Zawodniczki I: Wiktoria Głód, 
Julia Gydziak, Aleksandra Mamczarz). Opiekunem młodych, do-
brze zapowiadających się siatkarek był Damian Leśniak.

Damian Leśniak

Puchar Burmistrza Dukli 
dla SKS Dukla

Cztery drużyny stanęły do rywalizacji w Otwartym Turnieju 
Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Dukli. Zawody odbyły się  
19 kwietnia  br. w hali  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Dukli. Zespoły grały „każdy z każdym” do 2 wygranych se-
tów. Po kilku godzinach zmagań zwyciężyła drużyna SKS Du-
kla. Drugie miejsce zajęła Łysa Góra Junior, trzecie – California 
Team, czwarte – Cieklin Junior.

Wyniki meczów:
Łysa Góra junior – Cieklin Junior 2:1  (25:18,13:25,15:13)
SKS Dukla – California Team 2:0  (25:19, 25:19)
Łysa Góra Junior – California Team 2:0  (25:18, 25:16)
SKS Dukla – Cieklin Junior  2:1  (26:28, 25:21, 15:10)
Łysa Góra junior – SKS Dukla 1:2  (18:25, 25:15, 14:16)
California Team – Cieklin Junior  2:0  (28:18, 25:23)

Daniel Ożga

Partnerstwo MOSiR-u Dukla 
z Beniaminkiem Krosno

MOSiR w Dukli nawiązał współpracę partnerską ze Szkółką 
Piłkarską Beniaminek Krosno. Realizowany projekt ma na celu 
doskonalenie umiejętności piłkarskich dzieci i młodzieży w opar-
ciu o system szkolenia Beniaminka Krosno. Klub z Krosna pod-
czas podpisywania umowy reprezentował Grzegorz Raus, który 
przekonywał, iż wyraża zadowolenie z pozyskania tak prężnie 
rozwijającego się partnera. Zaznaczył, że MOSiR w Dukli posiada 
obiekty i zaplecze niezbędne do organizowania szkoleń w zakre-
sie realizowanego przez działaczy systemu, co przyczyni się do 
wzmocnienia i rozwijania talentów wśród młodych ludzi. MOSiR 
Dukla reprezentował dyrektor Michał Szopa wraz z trenerami 
i zawodnikami klubu. Po sfinalizowaniu umowy podkreślił on, że 
wyraża zadowolenie z nawiązanej współpracy, która jego zdaniem 
przyczyni się do rozwoju piłki młodzieżowej w Gminie Dukla. 
Zauważył, że profesjonalne szkolenia organizowane w naszej ma-
łej ojczyźnie powinny przynieść już niebawem pozytywne skutki, 
dając jednocześnie szansę rozwoju dla utalentowanych młodych 
ludzi, rozpoczynających swoje piłkarskie kariery. 

Licząc na godnych zastępców Kazimierza Deyny życzymy po-
wodzenia i liczymy w przyszłości na wiele emocji!

Anna Szczęsny

Jubileusze Dukielskiego Miesięcznika

Jubileusz 15. lecia

Jubileusz 20. lecia

Podczas uroczystości z okazji wydania 100. numeru DPS-u gościli w Dukli: Leszek Mazan, Zbigniew Święch, 
Zdzisław Sroka - prezes Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej w Kraju i za Granicą z siedzibą w Krakowie

Uroczystości Jubileuszu 15. lecia w dukielskim muzeum, od lewej stoją:  
Zdzisław Sroka - prezes PSPL w w Kraju i za Granicą, Krystyna Boczar-Różewicz  
- redaktor naczelna, Marek Górak - burmistrz  Dukli

Podczas uroczystości Jubileuszu 20. lecia

Dyplom uznania i statuetka dla Zenona Dudzika  
- pierwszego redaktora DPS-u

Pamiątkowe zdjęcie Redakcji DPS-u i stałych współpracowników

Odnalazły się 
wspomnienia… 

Pomysł tej wystawy nie jest ani nowy, ani oryginalny. To – 
zdawałoby się – zwyczajny zbiór starych, przykurzonych fotogra-
fii jakichś ludzi, miejsc i zdarzeń. I jak to z podobnymi zbiorami 
bywa – co dla jednych niewiele znaczy, innych porusza do głębi. 
Taki był i nadal jest cel już zebranej i wciąż uzupełnianej kolek-
cji pod tytułem Odnalazły się wspomnienia… – ma ona poruszać 
wszystkich tych, którzy pamiętają stare czasy, w nich żyli, dora-
stali, przeżywali swoje pierwsze porażki i zauroczenia. Chcieli-
byśmy, aby poruszyła też nowe pokolenia, które dziś żyją na tej 
samej ziemi i z racji wieku nie mają prawa pamiętać niełatwych 
powojennych lat czy niezrozumiałej, acz przez wielu dobrze 
wspominanej, epoki PRL-u. Jak się okazuje są jeszcze w Iwli do-
mowe archiwa z perełkami z okresu międzywojennego – wpraw-
dzie nieliczne, za to tym cenniejsze. I nieważne, że dla wielu oglą-
dających przedstawiają nieznane postacie – powiedział Roman 
Szymko otwierając wystawę.

Wernisaż wystawy odbył się 2 marca br. w Transgranicznym 
Centrum Wymiany Kulturalnej. Wystawa starych fotografii wy-
szperanych z domowych archiwów nabiera szczególnego zna-
czenia, jest bowiem skarbnicą wiedzy o tym jak żyli ludzie, tęsk-
nota za tym co bezpowrotnie przeminęło. Kompletowanie zdjęć 
było też okazją do wspólnych spotkań mieszkańców Iwli, bowiem 
trzeba było je jeszcze opisać, zeskanować i przygotować wystawę.

Wystawą „Odnalazły się wspomnienia” chcemy pokazać, 
ile łączy społeczność iwelską (i łączyłoby każdą inną) dodał 
pan Szymko. Powstały zbiór fotografii można stale powiększać. 
Zbiór zdjęć jest hołdem pamięci dla dawnych pokoleń, w tym 
roku okazja jest bowiem szczególna – 650. rocznica wzmianki  
o Iwli, przyjmowana za umowną datę lokowania wsi.

kbr 

Uroczystości jubileuszowe w rynku

Zwyciężczynie turnieju

Okładka 100. numeru
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W obiektywie Dukielskiego Miesięcznika

Usuniecie działa pancernego z placu przed pocztą Miss Polonia Ewa Wachowicz gościła  na Dniach Dukli 1993 Sesja Rady Miejskiej  w Dukli - I kadencja Sesja Rady Miejskiej  w Dukli - II kadencja

Biskup Józef Michalik wita Ojca Świętego Jana 
Pawła II na dukielskiej ziemi - 9 czerwca 1997

Ojciec Święty Jan Paweł II przed Krzyżem Pojednania w Dukli - 9 czerwca 1997 rok Dukielski rynek - Dni Dukli 1998 rok
Prezydent Lech Wałęsa na Puszczy św. Jana z Dukli z gwardianem  o. Andrzejem Szczyptą  
i Kazimierzem Rocheckim, projektantem I etapu zabezpieczeń przed osuwiskami ziemnymi  
Pustelni św. Jana z Dukli - 15 czerwca 2000 rok

Prace zabezpieczające kościółek przed osuwiskiem ziemnym na Pustelni 
św. Jana z Dukli w Trzcianie

Marian Krzaklewski - przewodniczący NZZ „Solidarność” (pierwszy  
z lewej) z Tadeuszem Majchrowiczem szefem podkarpackiej „Solidar-
nosci”, samorządowcami i gwardianem dukielskiego klasztoru  
o. Andrzejem Szczyptą podczas wizyty w Dukli - 8 lipca 2000 rok

Dożynki Archidiecezjalne w Jaśliskach - 2004 rok Sadzenie dębu papieskiego przy kościele farnym w Dukli 9 czerwca 
2006 rok

Pielgrzymka z Krzyżem wdzięczności do lasu  
w Iwli (Łazy-Kąt), gdzie został  postawiony z ini-
cjatywy ks. Ryszarda Szwasta - 11 sierpnia 
2007 rok
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Gminna Olimpiada 
Tenisa Stołowego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli 20 lutego br., był 
organizatorem eliminacji do Powiatowej Olimpiady Tenisa Sto-
łowego, która odbyła się 19 marca w Iskrzyni. Po zaciętych roz-
grywkach awans do kolejnego etapu, a tym samym reprezentowa-
nie naszej gminy na wyższej arenie uzyskały osoby, które zajęły I  
i II miejsce w swojej kategorii wiekowej. Zwycięzcom gratulujemy!

Kategoria 2000 – 2002
I miejsce: Kamil Siwak
Kategoria 1997 – 1999
I miejsce: Rafał Blok
Kategoria 1972 – 1996 
I miejsce: Zbigniew Wołtosz
II miejsce: Lucjan Hajec
Kategoria 1971 i starsi
I miejsce: Mariusz Sporek
II miejsce: Henryk Śliwiński
III miejsce: Dariusz Olbrycht

Bogdan Maciejewski

Zimowy Triathlon  
w Sandomierzu

W sobotę 20. lutego 2016 Piotr Smolak uczestniczył w Triath-
lonie Zimowym – Sandomierz, reprezentując jednocześnie naszą 
gminę jako zawodnik MOSiR Dukla.

Pierwszą podejmowaną przez zawodników konkurencją było 
pływanie na dystansie 500 m na krytej pływalni w Sandomierzu. 
Druga dyscyplina – jazda na rowerze górskim na dystansie 13,5 
km. Trzecią dyscypliną był bieg w terenie górskim. Czas na me-
cie 56min 37sek.

Zimowy triathlon w Sandomierzu odbył się po raz dziewiąty, 
ma on swoją tradycję i odrębny regulamin. Limit uczestników to 
65 osób, ze względu na ograniczenia czasowe w pływaniu.

Reasumując by ła to wspaniale zorganizowana impreza, na 
którą dostać się jest bardzo trudno, bowiem zapisy trwają tylko 
kilka minut. Dla naszego zawodnika to udany start – w kat. OPEN 
– 8 miejsce, natomiast w kat. 45 – 55 l – 1 miejsce.

Warto zaznaczyć, iż w tym roku w Sandomierzu odbędzie się 
jedna z edycji Cyklokarpat, gdzie organizatorzy przygotowali 
trudne trasy w terenie górzystym.

A. Szczęsny

Zimowy Półmaraton 
w Nowym Targu

13. lutego br. zawodnik MOSiR Dukla Piotr Smolak star-
tował w Półmaratonie Zimowym, na dystansie 21 km. Trasa 
wiodła z Nowego Targu na szczyt Góry Turbacz i z powrotem do 
miejsca startu. 

Przewyższenie ponad 1000m. Na szlaku panowały typowe wa-
runki atmosferyczne: ok. 50 cm śniegu na trasie, temperatura na 
starcie 5 st C na plusie, a na szczycie Turbacza -5 st C. Pomimo 
zapowiadającego się trudnego biegu, ale ogromnej potrzeby wy-
trwałości i silnego charakteru nie zabrakło zwolenników tej dys-
cypliny, bowiem wystartowało ponad 270 osób. Dystans 21km za-
wodnik MOSiR pokonał z czasem 2 godz 2min i 1 sek. W kat. 
OPEN – 22 miejsce. Serdecznie gratulujemy!

A. Szczęsny

II Zimowy duathlon  
w Zakopanem

W niedzielę,  
6. marca br. na tra-
sach biegowych za-
kopiańskiego COS 
rozegrany został II 
zakopiański Duath-
lon Zimowy. W za-
wodach tych wy-
startował zawodnik 
MTB MOSiR Du-
kla- Piotr Smolak. 
Bieg na nartach- dy-
stans 5 km odbywał 
się na trasach Cen-
tralnego Ośrodka 
Sportu pod Skocz-
niami, drugą konku-
rencją był bieg na nogach – dystans 5 km trasą górską. 

W klasie OPEN nasz zawodnik zajął 5 miejsce z czasem 39 
min 51 sek., natomiast zwyciężył w kat. Weteran I. Celem zawo-
dów jest promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców 
Zakopanego, Powiatu Tatrzańskiego i turystów a także wzboga-
cenie oferty sportowo-rekreacyjnej miasta i powiatu. W związku  
z bardzo dobrą organizacją imprezy, która łączy sportowców 
wszelkich dyscyplin, w przyszłym roku organizatorzy zawodów 
MOSiR Zakopane mogą spodziewać się większej grupy zawodni-
ków MOSiR Dukla.

A. Szczęsny

Piotr Smolak odbiera puchar

Nowy kompleks szkolny w Dukli – Zespół Szkół nr 2: Gimnazjum  
i Liceum Ogólnokształcące w Dukli – wrzesień 2010 rok

Baza Ratownictwa Ogólnego – oficjalne otwarcie 
nastąpiło podczas 115 rocznicy OSP w Dukli  
17 września 2005 roku

Otwarcie Transgranicznej Informacji Turystycznej  
w Dukli (I piętro Dworzec Autobusowy).  
Sabina Morawska – pierwszy pracownik punktu IT 
z zaproszonymi gośćmi – 21 kwietnia 2006 rok

Odrestaurowane wnętrze kościoła farnego w Dukli  
– ołtarz główny - 2000 rok

Boisko do piłki nożnej z trybunami i szatniami – 2012 rok

Uroczystość 600. lecia urodzin św. Jana z Dukli – Dukla 31 maja 2014 rok

Zaprzysieżenie burmistrza Dukli Andrzeja Bytnara – 1 grudnia 2014 rok

Otwarcie Transgranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli  
– 12 grudnia 2014 rok

Otwarcie sauny i siłowni w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  
w Dukli – 5 sierpnia 2011 rok
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Klasyfikacja ogólna:
 M-ce Nazwisko Imię Pkt, MBch, Bch, Wins CBch
 1 Szczurek Patryk 16,5 76,00 100,50 16 95,00
 2 Kucza Arkadiusz 13,5 80,00 105,00 13 95,50
 3 Kluk Julia 13,0 76,50 99,50 12 83,00
 4 Frączek Tomasz 12,5 68,00 87,50 11 88,00
 5 Kucza Kamil 11,5 74,50 96,50 11 92,00
 6 Kowalewski Paweł 11,5 72,00 94,00 11 84,50
 7 Mysza Witold 11,0 66,00 85,00 11 82,50
 8 Fornal Grzegorz 10,0 76,00 100,50 10 93,50
 9 Kiołtyka Rafał 10,0 72,00 91,00 10 89,00
 10 Kandefer Mateusz 10,0 67,00 87,00 10 78,00

Wyniki w poszczególnych kategoriach: 
SP I-III

 M-ce Nazwisko Imię Pkt, MBch, Bch, Wins CBch
 1 Kowalewski Paweł 11,5 72,00 94,00 11 88,50
 2 Kandefer Mateusz 10,0 67,00 87,00 10 82,00
 3 Kopij Oskar 8,5 62,00 83,00 8 78,00
 4 Wierdak Kamil 8,0 65,50 83,00 8 79,00
 5 Bystrzycki Jakub 8,0 63,00 80,00 8 85,50
 6 Bożętka Karol 7,5 56,50 73,00 6 68,00

V Turniej Szachowy  
o Mistrzostwo 
Beskidu Niskiego

W dniach 15 – 19 lutego 2016 r. w Szkole Podstawowej w Iwli 
odbył się V Turniej Szachowy o Mistrzostwo Beskidu Niskiego. 
Rozegrane zostały dwa turnieje w szachach klasycznych i jeden  
w szachach szybkich.

W turnieju A wzięło udział 15 uczestników, którzy rywalizo-
wali na dystansie 9 rund, tempem 90 min. na zawodnika. Turniej 
rozgrywany był systemem szwajcarskim. Średni ranking turnieju 
1562. Zawody sędziował pan Piotr Fałatowicz.

Wyniki:
Patryk Mrozowski KKSz Urania Krosno
Adam Składanowski KKSz Urania Krosno
Marian Lorenc KKSz Urania Krosno
Maciej Raus UKS Rekodr Iwla
Kamil Szwast UKS Rekord Iwla
Guzik Kacepr KKSz Urania Krosno
Patryk Szczurek UKS Rekord Iwla
Normy na wyższe kategorie szachowe uzyskali: Adam Skła-

danowski (k).
Do turnieju B przystąpiło 29 uczestników. Zawody rozgry-

wane były na dystansie 9 rund, tempem 60 min. +5 s na zawod-
nika, systemem szwajcarskim. Średni ranking turnieju 1361.

Wyniki:
Damian Krówka UKS Rekord Iwla
Kamil Kucza L-UKS Burza Rogi
Kornel Kowalewski UKS Rekord Iwla
Grzegorz Fornal UKS Rekord Iwla
Wiktor Rajchel UKS Rekord Iwla
Martyna Czerska KKSz Urania Krosno
Zawodnicy UKS Rekord Iwla, SP Iwla i Gimnazjum w Iwli 

uzyskali następujące miejsca:
Dróbek Anna (9), Urbański Hubert (11), Fornal Adrian (13), 

Bek Dawid (15), Piątek Dawid (16), Wierdak Kamil (17), Bożętka 
Karol (25), Pitak Paweł (28), Szczurek Patryk (29).

Normy na wyższe kategorie szachowe uzyskali: Damian 
Krówka (II), Kamil Błasik, Natalia Tomkiewicz (III), Karol Para-
dysz, Joanna Omachel (IV) i Wiktor Pękosz (V).

W turnieju szachów szybkich wzięło udział 20 zawodników. 
Zawody rozgrywane były na dystansie 9 rund, tempem 15 min. 
na zawodnika, systemem szwajcarskim. Średni ranking turnieju 
1280.

Wyniki:
Kucza Kamil L-UKS Burza Rogi
Błasik Kamil MDK Jasło
Czerska Martyna KKSz Urania Krosno
Moachel Michał UKS Rekord Iwla
Fornal Grzegorz UKS Rekord Iwla
Kandefer Mateusz L-UKS Burza Rogi

Zawodnicy UKS Rekord Iwla uzyskali następujące miejsca: 
Kamil Wierdak (7), Wiktor Rajchel (8), Adrian Fornal (9), Hubert 
Urbański (11), Dawid Piątek (15) i Patryk Szczurek (17).

Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie: www.chessarbi-
ter.com/turnieje.

Nagrody, puchary i dyplomy wręczali: Michał Szopa dyrektor 
MOSiR w Dukli i Jerzy Gunia prezes UKS Rekord Iwla.

Sponsorem pucharów i nagród byli: Biuro Plus w Krośnie, 
MOSiR Dukla, Gmina Dukla, Saturn Arkadiusz Brekiesz, Nowa 
Era Region Rzeszów i UKS Rekord Iwla.

Turniej B i C realizowany był w ramach projektu wspieranego 
przez Gminę Dukla.

Gratulujemy zwycięzcom! Wszystkich zapraszamy za rok na 
VI Turniej Szachowy o Mistrzostwo Beskidu Niskiego.

Jerzy Gunia

Liga Szachowa  
o Puchar Burmistrza Dukli

7 marca 2016 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  
w Dukli zakończono wiosenne rozgrywki szachowe w ramach VI 
Gminnej Ligi Szachowej o Puchar Burmistrza Dukli. W zawodach 
wzięło udział 36 zawodników z Jasionki, Dukli ZS nr 1 i 2, Rogów 
i Iwli.Rozegrano dwa turnieje szachowe. Jeden w szachach szyb-
kich na dystansie 9 rund tempem 15 minut na zawodnika na rundę. 
Drugi w szachach klasycznych na dystansie 9 rund tempem 1 go-
dzina plus 15 sekund na ruch na zawodnika na rundę.

Wyniki turnieju P 15’:
Szczurek Patryk Jasionka
Frączek Tomasz Iwla
Kluk Julia Iwla
Kucza Kamil Rogi
Kucza Arkadiusz Rogi
Kowalewski Paweł Jasionka

Wyniki turnieju P 60’+15”:
Szczurek Patryk Jasionka
Kucza Arkadiusz Rogi
Kluk Julia Iwla
Kandefer Mateusz Rogi
Kowalewski Paweł Jasionka
Mysza Witold Dukla
Normy na kategorie szachowe uzyskali: Mysza Witold, Skrzęta 

Mateusz, Wierdak Kamil (III) i Krawczyk Stanisław (IV).

SP IV-VI
M-ce Nazwisko Imię Pkt, MBch, Bch, Wins CBch
 1 Szczurek Patryk 16,5 76,00 100,50 16 91,50
 2 Kucza Arkadiusz 13,5 80,00 105,00 13 96,50
 3 Kucza Kamil 11,5 74,50 96,50 11 90,00
 4 Mysza Witold 11,0 66,00 85,00 11 79,50
 5 Fornal Grzegorz 10,0 76,00 100,50 10 92,50
 6 Skrzęta Mateusz 9,5 71,50 93,00 9 86,50

Gimnazjum
 M-ce Nazwisko Imię Pkt, MBch, Bch, Wins CBch
 1 Kluk Julia 13,0 76,50 99,50 12 93,00
 2 Frączek Tomasz 12,5 68,00 87,50 11 81,50
 3 Kiołtyka Rafał 10,0 72,00 91,00 10 88,50
 4 Rajchel Wiktor 8,0 59,00 74,00 8 69,50
 5 Rędowicz Emanuela 7,5 60,50 78,00 7 74,00
 6 Szwast Maciej 6,0 60,50 75,50 6 72,50

Szczegółowe wyniki z obu turniejów na stronie:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_6245/
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/ti_6246/
Początek rozgrywek jesiennych 21 września 2016 r. w MOSiR  
w Dukli.  Zapraszamy!!

Jerzy Gunia

Jerzy Gunia dyrektor SP w Iwli i Michał Szopa dyrektor MOSiR Dukla  
wręczają nagrody

Przepisy ruchu 
drogowego  
w praktyce

Czy można wyprzedzać inny samo-
chód z prawej strony? 

Zgodnie z art. 24 ustawy Prawo o ruchu drogowym  
z 20.06.1997r. (Dz.U. Nr 58 poz. 515 z 2003r - tekst jednolity), 
wyprzedzanie z prawej strony jest dopuszczalne:

• na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu,
• na jezdni jednokierunkowej,
• na jezdni dwukierunkowej jeżeli co najmniej dwa pasy ru-

chu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza ob-
szarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym sa-
mym kierunku.

Należy podkreślić, że kierowca przed wykonaniem tego ma-
newru obowiązany jest w upewnić się szczególności czy:

• ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wy-
przedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu,

• kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania,
• kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, 

nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, 
zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.

Natomiast zabronione jest wyprzedzanie z prawej strony po-
jazdu silnikowego, jadącego po jezdni:

• przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

• na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi,
• na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okręż-

nym lub na którym ruch jest kierowany.
Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika, który sygnalizuje za-

miar skręcania w lewo, może odbywać się tylko z jego prawej 
strony.

Wiele osób nurtuje pytanie - czy dopuszczalne jest wyprze-
dzanie na autostradzie z prawej strony?

Ustawa prawo o ruchu drogowym w art. 2 pkt 3 w definicji au-
tostrady (droga dwujezdniowa), nie precyzuje wprost poszczegól-
nych jezdni jako jednokierunkowe, jednak art. 4 ust. 6 pkt a ustawy 
o drogach publicznych z 21.03.1985 Dz.U. nr 71 poz. 838, defi-
niuje autostradę jako drogę, która powinna być wyposażona przy-
najmniej w dwie rozdzielone jezdnie jednokierunkowe. Z analizy 
literalnej wynika, że dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony 
na odcinku autostrady z wyznaczonymi pasami ruchu. Biorąc jed-
nak pod uwagę bezpieczeństwo własne i innych użytkowników 
autostrady wykonując taki manewr przy dopuszczalnej prędkości 
130 km/h, należy rozważyć, czy warto stwarzać takie zagrożenie. 

Opracowanie:
Ryszard Chrobaczyński

Ośrodek szkolenia Kierowców TIP TOP
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Artystki z Mszany  
zaprezentowały swoje umiejętności

Anna Szubrycht uhonorowana 
przez prezydenta Andrzeja Dudę

Kiermasz świąteczny

Ewa Kaczmarska-Więckowska sołtyska z Mszany i Krystyna 
uczą pisania pisanek metodą tradycyjną Pisane cudeńka

Jubileusz
Trzechsetny numer dukielskiej gazety
To czas do wielkiej fety
Dla naszej Redaktor Krysi
Moc życzeń i radości
Niech zawsze przyroda u niej gości
Niech Jej piękny drozd zaśpiewa
A 100 lat zaszumią drzewa

 
Marysia - po prostu z natury

Wypieki pań z KGW

Nagrody wręczały:  
Małgorzata Walaszczyk-Faryj - dyr OK, 
Halina Cycak - sekretarz Gminy,  
Anna Lenkiewicz - instruktor OK

Prezydent Andrzej Duda 
wręcza Krzyż Komandorski 
Orderu Odrodzenia Polski 
Annie Szubrycht

Uczestnicy delegacji do Markowej. Od lewej:  
Jacek Koszczan, Anna Szubrycht, Krystyna Jasińska, 
burmistrz Dukli Andrzej Bytnar

Drozd

Artystki z Mszany 
zaprezentowały 
swoje umiejętności

W dniu 18. marca br. w budynku Transgranicznego Centrum 
Wymiany Kulturalnej odbyło się „wspólne malowanie jaj” me-
todą tradycyjną. Już po raz kolejny zebrała się grupa sympaty-
ków artystycznego malowania pisanek. Swoje umiejętności i po-
kaz rzemiosła artystycznego zaprezentowały artystki ludowe  
z Mszany. Przez kilka godzin pracy udało się stworzyć wiele ład-
nych pisanek o przeróżnych wzorach i kolorach. 

Po zakończeniu prac wszyscy mogli podziwiać tradycyjnie po-
malowane jajka oraz zabrać je ze sobą do domów.

Artur Szajna

Anna Szubrycht 
uhonorowana
przez Prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 

Kiermasz 
Wielkanocny

Ośrodek Kultury w Dukli 20. marca br. po raz kolejny or-
ganizował Kiermasz Wielkanocny przyłączając się jednocze-
śnie do świątecznych, aktywnych przygotowań. 

bione szydełkiem, pisanki tra-
dycyjne, gniazdka ptasie, kurki 
szydełkowe, serowce, pier-
niki, babeczki, orzeszki, kapu-
śniaczki, lukrowane bułeczki  
z powidłem truskawkowym, 
paluszki oraz placek „Tulipan” 
z wkładka serową. Panie Ma-
ria Kwaśniowska i Anna De-
limata- Przewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich z Bar-
winka przygotowały w tym 
roku stoisko z babami piasko-
wymi, drożdżowymi, migdało-
wymi, sernikami, katarzynką, 
szarlotką, barankami, koszy-
kami i oczywiście mistrzow-
ską ręką wykonanymi przez 
Panią Kwaśniowską tradycyj-
nymi kraszankami pisanymi 
woskiem. Nie zabrakło w tym 
roku Pani Ewy Kaczmarskiej-
Więckowskiej z tradycyjnymi, 
zachowującymi łemkowskie 
wzory pisankami, której towa-
rzyszyły Justyna Bal oraz Kry-
styna i Marta Szymczyk pi-
szące jajka zawodowo. W trak-
cie trwania kiermaszu dyrektor 
Ośrodka Kultury - Małgorzata 
Walaszczyk-Faryj z pomocą 
niezastąpionej sekretarz Ha-
liny Cycak wręczyły nagrody  
i dyplomy laureatom Gmin-
nego Konkursu na Najpięk-
niejszą Pisankę, Palmę i Stroik 
Wielkanocny.

Norbert Uliasz

Uroczystość odbyła się  
17. marca br. na Zamku w Łań-
cucie w dniu otwarcia Muzeum 
Polaków ratujących Żydów im. 
Rodziny Ulmów w Markowej. 
Historia Pani Anny Szubrycht 
i jej rodziców, ujrzała świa-
tło dzienne w roku 2012 przy 
okazji prac nad filmem „Dla-
czego?”, przygotowywanym 
przez Stowarzyszenie Sztetl 
Dukla. Dramatyczna opowieść 
o rodzinie , która dla ratowania 
dukielskich Żydów ryzykowała 
własnym życiem miała swój 
nieoczekiwany ciąg dalszy. W 
2014 roku do Dukli przyjechała 
z Izraela rodzina Guzików, po-
tomkowie jednego z uratowa-
nych braci. Poszukiwali miej-
sca, gdzie ojciec i wuj prze-
żyli wojnę. I tak trafili do domu 
Pani Szubrycht. Smutna opo-
wieść Pani Anny zyskała szczę-
śliwe zakończenie. 

W 2015 roku, dzięki stara-
niom rodziny Guzik i Stowa-
rzyszenia Sztetl Dukla, Pani 
Anna wraz z rodzicami i 2 in-
nymi osobami z Dukielszczy-
zny, została uhonorowana me-
dalem Sprawiedliwy Wśród 
Narodów Świata. To ważne 
wydarzenie odbyło się w Mu-
zeum Historycznym Pałac w 
Dukli z udziałem Pani Ambasa-
dor Izraela Anny Azari. 

Wyjazd Pani Anny wraz  
z osobami towarzyszącymi, 
zorganizował Burmistrz Dukli 
Andrzej Bytnar, który pochodzi 
z Markowej. Na koniec emo-
cjonującego dnia, delegację  
z Dukli bardzo serdecznie ugo-
ścili rodzice Pana Burmistrza.

Opowieść Pani Anny Szu-
brycht można obejrzeć na pły-
tach DVD, znajdujących się  
w dukielskiej Bibliotece Pu-
blicznej. Nagranie zostało zre-

alizowane w ramach projektu „Żywa Biblioteka Podkarpacia” re-
alizowanego przez Parafię Polskokatolicką w Łękach Dukielskich 
i Stowarzyszenie Sztetl Dukla. Materiał jest także dostępny na 
YouTube pod tym samym tytułem. 

 Joanna Sarnecka 
Członek Stowarzyszenia Sztetl Dukla.

Na stoiskach przygotowa-
nych przez Panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich z naszej gminy 
można było skosztować i zaku-
pić różnorodne ciasta, babeczki 
i inne świąteczne wypieki. Sto-
isko przygotowane przez ZS 
nr 1 i ZS nr 2 w Dukli obfi-
towało w przepiękne kartki 
świąteczne, pisanki współcze-
sne, a także inne ozdoby po-
wiązane ze Świętami Wielka-
nocnymi wykonanymi przez 
dzieci i młodzież pod bacznym 
okiem Marii Twardzik, Ma-
rii Fornal, Katarzyny Poradyło  
i Beaty Szubrycht. Podczas 
kiermaszu wystawione również 
zostały przez Panią Barbarę 
Klechę- Przewodniczącą Rady 
Rodziców prace wykonane 
przez młodzież podczas warsz-
tatów świątecznych zorganizo-
wanych wspólnie z Ośrodkiem 
Kultury w technice decoupage. 
Warto zaznaczyć wkład i za-
angażowanie przedstawicielek 
Koła Gospodyń: ze Zboisk, 
Pani Agata Łacheta, Pani Ha-
lina Misiołek oraz Pani Józefa 
Pasterczyk, oferowały pisanki 
wykonane tasiemką oraz ko-
szyki zrobione na szydełku. Pa-
nie Marta Cypara, Pani Bro-
nisława Węgrzyn i Pani Kry-
styna Leń - Przewodnicząca 
Koła Gospodyń Wiejskich  
z Myszkowskiego, zapropono-
wały w tym roku koszyki ro-

Kółko Plastyczne dochód ze sprzedaży przeznacza 
na materiały plastyczne
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1050 lecie Chrztu Polski 
obchody w dukielskich szkołach

W 1050. rocznicę 
Chrztu Polski

Zwrot eksponatów  
z muzeum

Medal okolicznościowy ze sceną 
Chrztu, XVII wiek (awers i rewers)

Inauguracja obchodów 1050 lecia Chrztu Polski w ZS nr 2
Podczas prelekcji Stanisława Kality

Wykład Jerzego Możdżana
Uczniowie ZS nr 1 podczas wykładu Jerzego Możdżana Fot. [archiwum ZS nr 1 i 2
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W 1050. rocznicę 
Chrztu Polski

W Muzeum Historycznym-Pałac w Dukli w związku  
z 1050. rocznicą Chrztu Polski 21 kwietnia zostanie otwarta 
wystawa nawiązująca się do dziedzictwa chrześcijańskiego  
w historii i kulturze Polski. 

Zwrot eksponatów  
z Muzeum

15 marca br. na dziedzińcu Muzeum Historycznego –Pałac  
w Dukli ładowano na samochody transportowe działa i moździerz. 
Uspokajamy, że nie jest to likwidacja Muzeum, o co z trwogą w 
głosie pytali niektórzy mieszkańcy Dukli dzwoniąc do Urzędu 
Miejskiego, tylko wygaśniecie umowy depozytowej, na podsta-
wie której nasze Muzeum musiało zwrócić wypożyczone ekspo-
naty do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Największe 
eksponaty to 4 działa i jeden niemiecki moździerz. Oprócz nich 
zwrócono niektóre eksponaty broni palnej i białej, a także umun-
durowania. Zwrot eksponatów nie oznacza spadku atrakcyjności 
muzeum, bowiem oddane eksponaty zastąpiono znajdującymi się 
w magazynie. Wypożyczone eksponaty znajdowały się w dukiel-
skim muzeum 15 lat. 

Krystyna Boczar-Różewicz

Obchody 1050. lecia 
Chrztu Polski 
w ZS Nr 1 w Dukli

11 marca 2016, prelekcją Jerzego Możdżana - mieszkańca Du-
kli, pasjonata historii wczesnopiastowskiej i początków państwa 
polskiego, autora książki pt. Prasłowianie, Słowianie, Polacy, roz-
poczęliśmy obchody 1050-lecia chrztu Polski w naszej szkole.

 Gościem honorowym był burmistrz Dukli – Andrzej Byt-
nar. Szkołę reprezentował dyrektor Jerzy Pęcak, zastępca dy-
rektora Stanisław Fornal i Stanisław Kalita - nauczyciel historii, 
koordynator działań rocznicowych w ZS nr 1 i ZS nr 2 w Dukli 
oraz uczniów klas 4-6 pod opieką wychowawców i nauczycieli.

Słowo wstępne wygłosił zastępca dyrektora szkoły Stanisław 
Fornal i Stanisław Kalita. Zwrócono uwagę uczniów na cele pre-
lekcji Jerzego Możdżana i towarzyszącej jej tematycznej, multi-
medialnej prezentacji. Mówiąc o tym, mieliśmy przede wszyst-
kim na uwadze uczczenie 1050-tej rocznicy chrztu i uświadomie-
nie znaczenia chrystianizacji dla powstania państwa polskiego.

Kościół odegrał ważną rolę w scaleniu państwa i na danym 
etapie w znacznym stopniu przyczynił się do ukształtowania na-
rodu polskiego. Pierwsze kroniki, budowle w stylu romańskim, 

Przyjęcie chrztu przez 
Mieszka I uznawane jest za 
przełom w historii polskiej pań-
stwowości. Akt ten zapoczątko-
wał proces chrystianizacji ów-
czesnego tworzącego się pań-
stwa polskiego i jednocześnie 
włączył go w krąg narodów za-
chodniej kultury chrześcijań-
skiej. W zgodnej opinii histo-
ryków bez tego aktu trudne by-
łoby utrzymanie Polski jako 
suwerennego organizmu pań-
stwowego. Przyjęcie chrztu 
przez Mieszka I miało ogromne 
znaczenie dla całej historii  
i rozwoju kulturowego Polski.

1050 rocznica Chrztu Pol-
ski to wyjątkowa okazja dla 
przypomnienia i zaakcentowa-
nia historycznej roli tego aktu 
w dziejach państwa, narodu  
i Kościoła polskiego. Ekspozy-
cja będzie składała się z dwóch 
części: w pierwszej temat 
przedstawiony będzie w aspek-
cie historycznym w filokarty-
styce i numizmatyce ze zbio-
rów Zbigniewa Więcka, zaś  
w drugiej części znajdziemy 
sakralia od X do XX w. Będą 
to m.in. średniowieczne pla-
kietki pielgrzymie, enkolpiony, 
krzyże zakonne, ikony napier-
śne, zabytki baroku, takie jak 
medaliony, medaliki, kaplerze, 
różańce, przenośne dewocjona-
lia nowożytne oraz fragmenty 
tkanin liturgicznych. 

W materiale ekspozycyj-
nym pierwszej części m.in. pod-
kreślono jak religia katolicka 
wielokrotnie w ciągu naszej hi-
storii pomagała narodowi się 
zjednoczyć i przetrwać trudne 
chwile. Począwszy od takich 
wydarzeń jak: rozbicie dzielni-
cowe, najazdy Mongołów, pań-
stwo Krzyżackie i Grunwald, 
„potop” szwedzki i śluby Jana 
Kazimierza. Następnie jak ka-
tolicyzm złączony z polskością 

pozwolił przetrwać narodowi 
czasy zaborów i odzyskać nie-
podległość. Kolejną taką próbą 
był wiek XX – II wojna świa-
towa, a później komunizm. Ta 
część wystawy nawiąże rów-
nież do dziedzictwa tysiąclet-
niej kultury materialnej i du-
chowej Polaków, do najcen-
niejszych pomników kultury  
i sztuki m. in. katedr w Pozna-
niu i Gnieźnie, drzwi gnieź-
nieńskich czy z zakresu dzie-
jopisarstwa, kronik: Anonima 
zwanego Gallem, a później pol-
skich historiografów – Mistrza 
Wincentego czy Jana Długosza.

Druga cześć wystawy to 
ocalałe materialne dziedzic-
two kultury, do którego na-
leżą zabytki obrazujące róż-
norodne formy sakraliów oso-
bistych i przenośnych. Wśród 
nich wyróżniającą się grupę 
ze względu na swą formę sta-
nowić będą krzyżyki składane, 
tzw. enkolpiony. W czasach 
średniowiecza wśród chrze-
ścijan dużą popularnością cie-
szyły wszelkiego rodzaju de-
wocjonalia. Jednym z nich był 
właśnie noszony na piersi en-
kolpion. Najczęściej przybie-
rał formę krzyża greckiego za-
wierającego np. fragmenty reli-
kwii lub wybrane zdania z Pi-
sma Świętego. Do najstarszych 
i jednocześnie najbardziej uni-
katowych zabytków należą pla-
kietki lub legitymacje pielgrzy-
mie średniowiecznych pątni-
ków i pielgrzymów. W dobie 
baroku sakralia zaczęły pełnić 
role ozdobne, dlatego zaczęto 
wzbogacać je kamieniami i in-
krustacjami. Efektem powsta-
wania nowych zakonów i zgro-
madzeń była coraz większa 
różnorodność tematyczna sa-
kraliów. Zwiększył się również 
zakres materiałów, z których 
były wykonywane. Na wysta-

wie miejsce znalazły także za-
bytkowe tkaniny z charaktery-
stycznymi haftami wypukłymi 
oraz ściegiem łańcuszkowym 
używane w trakcie liturgii. Wy-
stawa obrazując aspekty życia 
duchowego społeczeństwa, po-
kazuje także rozwój artystycz-
nego rzemiosła w Polsce. 

Aleksandra Żółkoś

kształtujący się język polski to 
są osiągnięcia pierwszych Pia-
stów. Duchowni szerzyli kul-
turę, np. przepisywali księgi, 
upowszechniali naukę czytania 
i pisania. 

Burmistrz Andrzej Byt-
nar dziękując za zaproszenie, 
a Jerzemu Możdżanowi za ak-
tywność społeczną w dziedzi-
nie edukacyjnej, wyraził zado-
wolenie z zainteresowania na-
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1050. rocznica 
Chrztu Polski 
w Zespole Szkół nr 2

W dniach 14 i 15 marca miały miejsce w kościele pw. Marii 
Magdaleny w Dukli rekolekcje, które poprzedziły szkolne prelek-
cje związane z 1050 rocznicą Chrztu Polski. Wygłosili je: zapro-
szony gość dukielski historyk-pasjonat Jerzy Możdżan oraz na-
uczyciele Stanisław Kalita i Andrzej Szwast. 

Słowiańszczyzny oraz św. Woj-
ciecha dla Polski. 

Jako trzeci prelegent wy-
stąpił Andrzej Szwast, który 
przedstawił wizję Chrztu Polski 
przedstawioną na obrazie Jana 
Matejki. Na początku zwrócił 
uwagę na liczne religijne wątki 
obecne w jego twórczości. Na-
stępnie omówił genezę powsta-
nia „Zaprowadzenia chrześci-
jaństwa w Polsce R. P. 965” 
oraz historiozoficzne uwarun-
kowania określające wymowę 
ideową dzieła. Następnie zapre-
zentował poprzez materiał fo-
tograficzny topograficzne kon-
teksty mające wpływ na stra-
tegię i rozstrzygnięcia malar-
skie twórcy. W części właści-
wej zajął się szczegółową ana-
lizą poszczególnych fragmen-
tów kompozycji – znajdują-
cych się w niej postaci lub grup 
ludzkich. Zastosował przy tym 
obszerny kontekst ikonogra-
ficzny. Podsumowując swą pre-
zentację wyjaśnił krótko chrze-
ścijańską i narodową wymowę 
ideową dzieła. 

Polonista dukielskiego li-
ceum podziękował również 
Panu Jerzemu Możdżanowi za 
przyjęcie zaproszenia oraz wy-
raził wdzięczność w imieniu 
wszystkich zebranych za liczne 
działania na rzecz szkoły.  

Imprezę rozpoczął dyrek-
tor szkoły Jan Drajewicz, który 
przywitał młodzież, nauczy-
cieli-opiekunów oraz prelegen-
tów. Rozważając doniosłość 
przyjęcia chrztu podkreślił jego 
rolę w kształtowaniu sumienia 
człowieka i jego wpływ na hi-
storię ojczyzny. W odpowie-
dzi na postawione przez niego 
pytanie o istotę przyjętej przez 
Polskę przed wiekami religii 
wystąpiła również uczennica 
pierwszej klasy gimnazjum 
Martyna Jakieła, która zdefi-
niowała chrześcijaństwo jako 
religię przebaczenia i miłości. 

W pierwszym wystąpie-
niu nauczyciel Stanisław Ka-
lita przedstawił młodzieży ge-
nealogię pierwszych Piastów. 
Następnie analizował wyobra-
żenia ikonograficzne związane 
z chrztem władców w tym cza-
sie. Podkreślił też wagę tego 
wydarzenia w ówczesnym śre-
dniowiecznym układzie stosun-
ków politycznych, w kontek-
ście naporu żywiołu germań-
skiego na tereny Słowiańsz-
czyzny. Mówił o geniuszu po-
litycznym Mieszka I, którego 
dalekowzroczna decyzja przy-
jęcia chrześcijaństwa stawiała 
Polskę w elicie ówczesnych na-
rodów Europy, umacniała jej 
siłę polityczną, wprowadzała 
kraj na drogę dynamicznego 
rozwoju cywilizacyjnego. Wy-
razem tego był nie tylko roz-
kwit piśmiennictwa i archi-
tektury, powstania sieci gro-
dów, ale również skok cywili-
zacyjny, wyrażający się w sto-
sunkach międzyludzkich, np. 
zastąpienie relacji niewolni-

czych bardziej humanitarnymi, 
co dobrze obrazowało np. pod-
niesienie godności kobiety  
w społeczeństwie i w rodzinie. 
Prelegent wnikliwie omawia-
jąc uniwersalny i ogólnonaro-
dowy aspekt przyjęcia chrze-
ścijaństwa nie pominął rów-
nież lokalnego: zapoznał mło-
dzież z początkami Dukli jako 
grodu oraz ośrodka tworzącego 
się życia religijnego. Przyto-
czył też wiele ciekawych przy-
kładów ukazujących siłę orga-
nizacji państwowej, militar-
nej, ekonomicznej, społecznej, 
które to czynniki ułatwiły przy-
jęcie się chrześcijaństwa na zie-
miach polskich. 

Drugi prelegent autor 
książki „Prasłowianie, Sło-
wianie, Polacy” Jerzy Moż-
dżan bardzo serdecznie przy-
witał grono pedagogiczne oraz 
młodzież naszej szkoły. Na po-
czątku swojego wykładu zwró-
cił uwagę zebranych na odwagę 
decyzji Mieszka I w przyję-
ciu chrześcijaństwa, co uchro-
niło Polskę przed podzieleniem 
losu narodów i plemion ościen-
nych, tzn. przed zupełnym wy-
niszczeniem i zagładą. Konty-
nuując myśl wyjaśnił też inne 
przyczyny przyjęcia przez Pol-
skę chrztu. W sposób przy-
stępny poprzez wykorzysta-
nie map poglądowych ukazał 
zmienny układ sił w ówcze-
snej Europie, wymieniając pań-
stwo Samona, państwo wielko-
morawskie i państwo polskie.  
W ostatniej części swojej wy-
powiedzi prelegent zwrócił 
uwagę na rolę chrześcijańskich 
misji: Cyryla i Metodego dla 

W związku z tym podarował 
mu obraz olejny o tematyce sło-
wiańskiej, który wręczyła mu 
uczennica gimnazjum Natalia 
Ciura. Nauczyciel poinformo-
wał też zebranych, że przyjaciel 
szkoły rozpoczął pisanie nowej 
książki ukazującej kształtowa-
nie się idei religijnych od pra-
słowiańszczyzny do chrześci-
jaństwa w Polsce. Zebrana mło-
dzież nagrodziła dukielskiego 
pasjonata-historyka gromkimi 
brawami. Wtedy podziękował 
on za prezent, zaproszenie i go-
rące przyjęcie uczniów. Wyra-
ził również gotowość do dal-
szej współpracy. 

Dwa dni prelekcji podsu-
mował prowadzący je nauczy-
ciel historii Stanisław Kalita. 
Pochwalił on wzorowe zacho-
wanie i zainteresowanie szcze-
gólnie klas pierwszych i dru-
gich, obiecując także, że wy-
rażone przez uczniów życze-
nie omówienia tych zagadnień 
jeszcze raz w sposób bardziej 
szczegółowy i w większym 
wymiarze czasowym zostanie 
spełnione. Zaprosił również 
młodzież jak i grono pedago-
giczne na obchody 1050 Rocz-
nicy Chrztu Polski, które będą 
miały miejsce w kościele pw. 
Św. Marii Magdaleny w Dukli. 

Andrzej Szwast

szej szkoły obchodami rocz-
nicy, tego ważnego wydarzenia 
w naszej historii. Zaprosił też 
zebranych na gminne obchody 
1050-lecia chrztu Polski, które 
odbędą się w dniach: 29 - 30 
kwietnia 2016 roku.

Jerzy Możdżan opowia-
dając z olbrzymią ekspresją  
o pradziejach Słowian i począt-
kach państwa polskiego sta-
rał się przekazać jak najwięcej 
wiadomości i wzbudzić zainte-
resowanie uczniów tym okre-
sem historii. Młodzież uważ-
nie słuchała i oglądała prezen-
tację multimedialną oraz wzięła 
udział w mini-konkursie doty-
czącym jadłospisu społeczeń-
stwa czasów Mieszka I i Bo-

lesława Chrobrego. Gość opo-
wiadał o ziemiach i ludach za-
mieszkujących środkową Eu-
ropę. Informacje te zostały 
przekazane w dziełach autorów 
greckich, rzymskich, arabskich, 
angielskich, niemieckich, w la-
topisach ruskich, kronikach 
polskich i czeskich. W czasie 
spotkania młodzież miała oka-
zję zapoznać się z tymi dzie-
łami. Wiedza zdobyta w trak-
cie prelekcji i pokazu będzie 
podstawą do udziału uczniów 
w konkursach: historycznym 
i plastycznym, które odbędą 
się w najbliższym czasie w na-
szej szkole.

Stanisław Fornal

Przez bezkresy historii
Pod takim tytułem w Muzeum Historycznym-Pałac w Dukli 

21 kwietnia odbędzie się promocja książki Jana Tarnowskiego.

Jan Spytek Tarnowski 
urodził się w Londynie, w 1958 
roku. Ukończył kierunek Ar-
cheologii Pradziejowej i Wcze-
snośredniowiecznej na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Jest au-
torem nowatorskiej – jak na ko-
niec lat osiemdziesiątych XX 
wieku – pracy magisterskiej o 
wykorzystaniu fotografii lot-
niczej w badaniach archeolo-
gicznych. Po studiach praco-
wał w Polskiej Akademii Nauk. 
W latach 1992-2002 był redak-
torem w redakcji fotograficznej 
Polskiej Agencji Prasowej. Na-
stępnie – jako pełnomocnik ro-
dziny Tarnowskich – prowadził 
działania reprywatyzacyjne, 
zmierzające do odzyskania 
m.in. nieruchomości w Dukli, 
w tym pałacu i parku. Obecnie 

administruje odzyskanymi nie-
ruchomościami w Dukli.

Przez bezkresy historii to 
podróż w czasie i w przestrzeni: 
w głąb historii, o splątanych lo-
sach Ukraińców i Polaków,  
o wspólnej, niełatwej momen-
tami przeszłości i historii. Jan 
Spytek Tarnowski – wędrując 
współcześnie, w XXI wieku, 
szlakiem dawnych warownych 
rezydencji i strażnic kreso-
wych rozrzuconych po bezdro-
żach malowniczego i emocjo-
nalnie nam bliskiego Podola, 
po Wołyniu, a także po pogra-
niczu Wołynia i Podola, gdzie 
rozłożył się piękny i jakże 
sławny swym Liceum Krze-
mieniec, a dalej rozmodlony 
Poczajów, dawniej unicki, dziś 
prawosławny, a nieopodal tra-
giczny swą najnowszą histo-

rią warowny Podka-
mień, niegdyś będący 
taką podolską Często-
chową – zanurza się w 
przeszłość i w mit Kre-
sów. Barwnym i nie-
zwykle sugestywnym 
literackim językiem 
opowiada o polskich 
śladach na ziemiach, 
które są częścią obec-
nej Ukrainy, o wspól-
nej, niełatwej momen-
tami przeszłości Ukra-
ińców i Polaków. Ta 
opowieść to także pry-
watna „pielgrzymka” 
autora – do miejsc, ja-
kich nie dane było mu 
zobaczyć wcześniej, 
a których nazwy sły-
szał od dzieciństwa, bowiem 
ród Tarnowskich z Kresami był 
związany „od zawsze”. Przez 
bezkresy historii, to opowieść 
o magicznym miejscu na ziemi, 
o którym opowiadania nigdy 
dość: „wydawałoby się to ta-
kie proste: wsiąść do jakiegoś 
pojazdu i ruszyć przed siebie. 

Przenieść się w miejsca odda-
lone o setki kilometrów, w świat 
jakby zza mgły. W miejsca co 
prawda jeszcze istniejące, ale w 
stanie ruiny, dewastacji, wypa-
troszone i upokorzone; prawdę 
mówiąc, należące już tylko do 
przeszłość”.

za autorem; A. Żółkoś

Krzyże wpisane w krajobraz
Wędrując po naszych pięknych terenach spotykamy różne krzyże, które przypomi-

nają nam o męce Pana Jezusa. Krzyże przydrożne są naturalnym elementem naszego kra-
jobrazu, ale nie przechodzimy obok nich obojętnie, są miejscem zadumy, refleksji, sta-
nowią świadectwo historii i są kulturowym dziedzictwem danego obszaru. Zdobywając 
szczyty gór możemy podziękować Bogu za piękną naturę przy krzyżach, które są prawie 
wszędzie.

Po prostu z natury

Wspominam miło pobyt na Ukrainie, 
gdzie w Jaremczy na pamiątkę otrzyma-
łyśmy z koleżanką Krysią krzyżyki drew-
niane na szyję od sprzedawcy pamiątek. 
Najwyższy szczyt Czarnohory Howerlę 
ozdabia Krzyż i Tryzub ukraiński. Na Prze-
łęczy Legionów w Rafajłowej przy krzyżu 
przeczytałam napis:

„Młodzieży Polska patrz na ten krzyż!
 Legiony Polskie dźwignęły go wzwyż
 Przechodząc góry, lasy i wały, 
Do Ciebie Polsko i dla Twej chwały”

Byłam bardzo dumna.
Przy Cerkwiach również znajdują się 

piękne krzyże. Święta Góra Grabarka na 
Podlasiu jest miejscem szczególnym dla 
prawosławnych, gdzie znajdują się tysiące 

ks. Karola Wojtyły wielkiego miłośnika 
gór i naszej polskiej, pięknej przyrody.

Na terenach przygranicza spoty-
kamy krzyże proste/ łacińskie/ z jedną po-
przeczną belką. W miejscu przecięcia się 
ramion przybijano często metalową figurkę 
Chrystusa, ułożoną frontalnie, z głową opa-
dającą na piersi. Najczęściej posiada dwa 
palce wyprostowane , stopy założone jedna 
za drugą, przybite jednym gwoździem,  
a biodra przesłania przepaska związana na 
prawym biodrze.

Krzyże prawosławne z dwiema lub 
trzema poprzecznymi belkami. Na krót-
kim ramieniu górnym jest tabliczka INRI, 
co znaczy - Jezus z Nazaretu, Król Żydow-
ski. Na krzyżach po stronie ukraińskiej wy-
stępuje skrót INCI, co znaczy Jezus z Na-
zaretu Car Żydowski. Figura Jezusa Chry-
stusa na krzyżu, ułożona frontalnie, z głową 
opadającą na piersi, dłonie zaciśnięte, nogi 
oparte o dolną poprzeczkę, a stopy ułożone 
obok siebie i przybite osobno.

Są to nieliczne przykłady świadczące 
o ogromnym znaczeniu dla nas tego sym-
bolu wiary. Dzięki zajęciom terenowym 
organizowanym przez BdPN na terenach 
przygranicza zobaczyłam wiele kapliczek  
i krzyży wkomponowanych w naszą piękną 
przyrodę, po prostu z natury.

Maria Walczak 
Zdjęcia na str. 2

krzyży. Również w Zyndranowej w Mu-
zeum Łemkowskim znajduje się piękny 
zbiór krzyży. Nasza królowa góra Cer-
gowa na szczycie ma krzyż. Często pytali 
uczniowie, gdzie idziemy: do Złotej Stu-
dzienki czy do Krzyża?

Krzyż Papieski na Mogielicy jest wy-
jątkowy, piękny choć skromny z widnie-
jącym napisem: Wobec piękna gór, czuję 
że On Jest i zaczynam się modlić 

   /Jan Paweł II/
W lasach często spotykamy krzyże upa-

miętniające ofiary wojenne.
Droga Krzyżowa na Tarnicę jest szcze-

gólna dla nas, odbywa się co roku od stanu 
wojennego w Wielki Piątek, a krzyż na Tar-
nicy jest pamiątką pobytu 5 sierpnia 1953r 

u dokończenie ze str. 27 
Obchody 1050. lecia Chrztu Polski w ZS Nr 1 w Dukli
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Do każdej ceny netto doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Wszystkie krótkie ogłoszenia niekomercyjne, z ofertami 
pracy lub osób poszukujących pracy umieszczane są w Dukielskim Przeglądzie Samorządowym  nieodpłatnie.

Cennik reklamy obowiązuje również w odniesieniu do strony internetowej.

Dukla.pl zamieszcza różne formy reklam. Aktualny cennik:

Moduł
Format reklamy

Reklama czarno-biała 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama czarno-biała 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 6. miesięcy

Cena netto w zł

Reklama kolorowa 
na okres 1 miesiąca

Cena netto w zł

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

OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY

Ogłoszenia o zatrudnieniu 

umieszczamy bezpłatnie

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 działkę nr 4142/2 położoną w Jasionce.

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 25 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim 
w Dukli pok. Nr 106. 
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej 
www.dukla.pl.
-------------------------------------------------------------------------------
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 działkę nr 1099 położoną w Nadolu.

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 10 maja 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dukli 
pok. Nr 106. 
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej 
www.dukla.pl.

Andrzej Bytnar
BURMISTRZ

Burmistrz Dukli o g ł a s z a 
przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego 
Gminy Dukla.

Przedmiotem dzierżawy jest:

- działka nr 2104 o powierzchni 0,34 ha, położona w Łękach 
Dukielskich, stanowiąca własność mienia komunalnego Gminy 
Dukla, objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064771/4, 

 cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 32,00 zł 
rocznie, 

 wysokość wadium 10,00 zł,

- działka nr 5007 o powierzchni 0,33 ha, położona w Łękach 
Dukielskich, stanowiąca własność mienia komunalnego Gminy 
Dukla, objęta Księgą 82 388, 

 cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 31,00 zł 
rocznie, 

 wysokość wadium 10,00 zł,

- działka nr 5096 o powierzchni 0,41 ha, położona w Łękach 
Dukielskich, stanowiąca własność mienia komunalnego Gminy 
Dukla, objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00064771/4, 

 cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 39,00 zł 
rocznie, 

 wysokość wadium 10,00 zł,

Nieruchomości wydzierżawia się z przeznaczeniem pod zago-
spodarowanie rolnicze.

Czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu zwolniony 
jest z podatku VAT od towarów i usług.
Począwszy od 2017 roku czynsz dzierżawny podlega corocznie wa-
loryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towa-
rów i usług.

Umowa dzierżawna zostanie zawarta na czas nieokreślony. 

Przetarg odbędzie się dnia 5 maja 2016 r. o godz.900 w sali nr 304 
znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli. W przetar-
gu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą 
wadium w ustalonej wysokości.

Wadium w określonej wyżej wysokości z podaniem numeru ewi-
dencyjnego i położenia działki należy wpłacić do dnia 29 kwietnia 
2016 r.- włącznie w kasie Urzędu Miejskiego w Dukli w godz. od 
730 do 1400 lub na konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 
o/Dukla 58 8642 1096 2010 9600 1833 0002.
Wpłacone wadium zostanie :
- zwrócone osobie, która nie wygrała przetargu niezwłocznie po 
przetargu, 
- zwrócone osobie, która wygra przetarg po podpisaniu umowy 
dzierżawnej.

Jednocześnie informuję, że nie podpisanie umowy dzierżawnej w 
ustalonym terminie, pomimo wygrania przetargu powoduje utra-
tę wpłaconego wadium.

Burmistrz Dukli może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od 
jego przeprowadzenia z ważnych przyczyn.

To nowa rubryka w naszym miesięczniku. Redagowana będzie przez Natalię 
Belcik, absolwentkę Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, aplikantkę 
radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.

lizowanych przepisów sprzedawca odpo-
wiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna 
zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat, 
a w przypadku nieruchomości przed upły-
wem 5 lat od dnia wydania rzeczy. Złośli-
wość rzeczy martwych nie zna granic, co 
więc dzieje się w sytuacji kiedy w czasie 
tego okresu, my zgubimy paragon a buty 
przysłowiową podeszwę? Otóż, brak para-
gonu nie zamyka nam drogi do złożenia 
stosownej reklamacji, ponieważ nie może 
być ona w żaden sposób ograniczona. Pa-
ragon jest bowiem wyłącznie jednym z 
wielu możliwych dowodów zakupu, jakim 
konsument może posłużyć się w celu zgło-
szenia reklamacji. Nie jest on jednak nie-
zastąpiony, gdyż w sytuacji kiedy zniknął, 
zniszczył się lub zwyczajnie wyblakł, do-
wodem może być, np. potwierdzenie płat-
ności, wyciąg z rachunku bankowego, 
potwierdzenie zawarcia umowy sprze-
daży za pomocą poczty e- mail, czy też 
zeznania świadków, którzy potwierdzą 
fakt dokonania zakupów. Reasumując, 
gdy w tej pięknej, czerwonej sofie dostrze-
żemy wadę mamy prawo złożyć reklama-
cję. Sprzedawca nie może wówczas uzależ-
nić jej przyjęcia od dostarczenia paragonu 
fiskalnego, który może jedynie ułatwić jej 
złożenie. Pierwsze promienie słońca spra-
wić niestety �mogą, iż dokonamy zakupu 
pod wpływem impulsu, co więc w sytuacji, 
gdy wracając do domu okaże się, iż sofa 
wcale nie odpowiada naszym potrzebom? 
Ustawodawca nie przewiduje obowiązku 
przyjmowania zwrotów i wszystko uwa-
rukowane jest wyłącznie od dobrej woli 
sprzedawcy, dlatego też ma on przywilej 

Prawo przy porannej kawie ...

Paragon, rękojmia, reklamacja…
Kiedy upragniona, długo wyczeki-

wana wiosna już powoli budzi się z zimo-
wego snu, my również rozpoczynamy po-
rządki i wszelkiego rodzaju remanenty. Z 
wypiekami na twarzy kupujemy czerwoną 
sofę, sportowe buty czy sprzęt RTV w za-
mian za co otrzymujemy paragon. I wła-
śnie wówczas zaczyna się prawdziwa ba-
talia. Dmuchamy nie tylko na zakupione 
rzeczy, ale przede wszystkim na białą kar-
teczkę, gdyż jak niezmiernie często in-
formują sprzedawcy – bez jej posiadania 
możemy zapomnieć o ewentualnej rekla-
macji, dla której podstawą jest rękojmia 
lub gwarancja. Warto zaznaczyć, iż mo-
żemy realizować uprawnienia z tytułu rę-
kojmi za wady fizyczne rzeczy niezależ-
nie od uprawnień gwarancyjnych. Zgod-
nie z obecnymi przepisami, rękojmia obej-
muje odpowiedzialność za wady fizyczne 
i prawne, w odróżnieniu z kolei od gwa-
rancji, która dotyczy wyłącznie wad fizycz-
nych. Różnica polega również na tym, iż z 
tytułu rękojmi odpowiada sprzedawca, na-
tomiast z tytułu gwarancji - gwarant, któ-
rym najczęściej jest producent bądź im-
porter. Rękojmia jest uprawnieniem wyni-
kającym z mocy prawa, gwarancja z kolei 
jest dobrowolnym zapewnieniem o jakości 
sprzedawanej rzeczy, zatem nie jest obliga-
toryjna. W przypadku braku zastrzeżenia 
innego terminu gwarancji, przyjmuje się, 
że wynosi on 2 lata, licząc od dnia wyda-
nia rzeczy kupującemu. Zasadniczo termin 
ten może być jednak określony przez gwa-
ranta w latach, miesiącach lub przy zasto-
sowaniu innego miernika. Według znowe-

uzależnić przyjęcie towaru od okazania pa-
ragonu i spełnienia innych warunków (np. 
opakowania). W związku z tym, iż niejed-
nokrotnie prawo pragnie umilić nam ży-
cie… istnieją od tego pewne wyjątki. Do-
tyczy to zakupów dokonywanych np. przez 
sklepy internetowe, czyli tzw. sprZedaży 
na odległość albo sprzedaży poza loka-
lem przedsiębiorstwa, np. na prezentacji 
organizowanej w hotelu, przy jednocze-
snym wykazaniu, że stronami umowy są 
konsument i przedsiębiorca. Obie prze-
słanki muszą być spełnione kumulatyw-
nie. Zasadniczo, w tych sytuacjach zaku-
piony towar możemy zwrócić bez poda-
wania przyczyny i bez ponoszenia kosz-
tów, jednak pod warunkiem, że w termi-
nie 14 dni od objęcia rzeczy w posiada-
nie złożymy oświadczenie o odstąpieniu 
od umowy. Do zachowania tego terminu 
wystarczy wysłanie oświadczenia przed 
jego upływem. Przedsiębiorca ma obowią-
zek niezwłocznie, nie później niż w termi-
nie 14 dni od dnia otrzymania oświadcze-
nia o odstąpieniu od umowy, zwrócić nam 
wszelkie dokonane płatności, w tym koszty 
dostarczenia rzeczy. Z kolei na konsumenta 
nałożony został obowiązek zwrotu rzeczy 
przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie 
później niż 14 dni od dnia, w którym odstą-
pił od umowy, chyba że przedsiębiorca za-
proponował, że sam odbierze rzecz. Wska-
zać należy, iż nie dotyczy to jednak wszyst-
kich towarów i nie odnosi się do każdej sy-
tuacji. Jak jednak pokazuje codzienność  
i praktyka - determinacja w dążeniu do re-
spektowania swoich praw zawsze popłaca!

Natalia Belcik

Z najgłębszym smutkiem i żalem zawiada-

miamy, że 16 marca 2016 roku odszedł wielo-

letni współpracownik dukielskiego miesięcz-

nika, autor rubryki „Łowiectwo i ekologia”

śp. Fryderyk Krówka
Rodzinie, przyjaciołom Zmarłego

Składamy wyrazy szczerego współczucia  

i solidarności w bólu

Redakcja Dukli.pl
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W pasiece

ciąg dalszy na str. 34u

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

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”

53 Naukowa Konferencja 
Pszczelarska w Puławach

W dniach 8 i 9 marca 2016 roku w Puławach 
odbyła się największa w Polsce 53 Naukowa 
Konferencja Pszczelarska. Świat nauki prezen-
tował wyniki badań, które dotyczą pszczelar-
stwa. Profesor Jerzy Woyke przedstawił swoje 
spostrzeżenia, które świadczą o tym, że to od 
trutni zależy czy matka wykona jeden czy kilka 
lotów godowych. Dotychczas uważano, że to 
matka decyduje o zakończeniu lotu godowego. 

Dr. Krystyna Pohorecka, dr. Piotr Skubida 
oraz dr. Piotr Semkiw badali czynniki, które 
mają wpływ na skuteczność Apiwarolu. Bada-
nia naukowców potwierdziły wysoką skutecz-
ność środka, ale sposób jego aplikacji może zna-
cząco ją obniżyć. Najefektywniejszym sposo-
bem podania tego leku jest zwykłe spalanie ta-
bletki w ulu. Używanie spalarek tabletek Api-
warolu może znacząco obniżyć działanie leku. 

Przypomina mi się dyskusja na 
ten temat na łamach „Pszcze-
larstwa”. Członek naszego 
związku sugerował, że „spa-
larki” do Apiwarolu obniżają 
jego skuteczność. Wystąpiło 
kilka osób, które podało, wyda-
wało by się, twarde dowody na 
to, że spalarki nie powinny ob-
niżyć, a wręcz zwiększyć efekt 
terapeutyczny. Nikt nie prze-
prowadził rzetelnych badań by 
wyjaśnić to zagadnienie. Bada-
nia wyjaśniły problem. Wielkie 
uznanie dla badaczy. Mój oso-
bisty komentarz do sprawy jest 
taki. Lek jest już tak długo na 
rynku polskim i producent na-
słuchuje opinii pszczelarzy na 
temat leku. Dzięki temu popra-
wił jakość tabletek i łatwiej się 
spalają. Wcześniejsze – różowe 
tabletki, miały czasami problem 
ze spaleniem się. Trzeba było 
przyjąć, że na opakowanie trzy 
nie spalą się. Obecnie jest to 
rzadkość by któraś tabletka się 
nie spaliła. Producent nie zmie-
nił zalecanego sposobu aplika-
cji leku, pomimo wielkiego za-
interesowania pszczelarzy spa-
larkami. Już to powinno nam 
dać do myślenia. Musimy też 
mieć na uwadze fakt, że sta-
bilizator amitrazy użyty w ta-
bletce działa do temperatury 40 
stopni Celsjusza. Przekrocze-
nie tej temperatury powoduje, 
że amitraza się rozpada. Trwa to 
około 10 dni góra 12. I tak opa-
kowanie nowe nie otwarte może 
być pozbawione amitrazy. Po-
nadto stabilizator utrzymuję ją 
do roku, po tym okresie produ-
cent nie gwarantuje skuteczno-
ści leku. Należy wspomnieć, że 
badania naszych wyżej wspo-
mnianych naukowców naświe-
tlają takie zagadnienie, że aby 
skutecznie zwalczać warrozę 
Apiwarolem należy stosować 
go 4 razy co cztery dni w obec-
ności czerwiu. W rodzinie bez-
czerwiowej jedno odymienie 

zabija 97% pasożytów. Przed 
nami jawi się sytuacje gdzie 
początkiem września będziemy 
musieli izolować matki by sku-
tecznie zwalczyć pasożyta.

Wielkie uznanie dla orga-
nizatorów konferencji należy 
się również za fakt udostępnie-
nia materiałów z konferencji, 
za darmo, w Internecie. To jest 
prawdziwa działalność dla sze-
rzenia wiedzy i osiągnięć na-
uki. Mam nadzieję, że pszcze-
larzom z Koła Pszczelarzy w 
Dukli uda się wyjechać na kon-
ferencję do Puław, było by to 
dla nas wielkie doświadczenie.

Wszystko osiągnęliśmy 
własną pracą
Z Marzeną Brożyną managerem firmy Złotnik Jubiler 
Waldemar Brożyna rozmawia Krystyna Boczar-Różewicz

Firma Złotnik Jubiler Waldemar Brożyna została założona w Du-
kli w 1995 roku, ponad 20 lat działalności ugruntowało pozycję firmy 
na rynku lokalnym. Firma rozwinęła się, posiada dwa sklepy jubilerskie 
w Dukli i Krośnie. Managerem firmy jest Marzena Brożyna żona wła-
ściciela. 

K. Boczar-Różewicz: W ubie-
głym roku minęło 20 lat od 
czasu kiedy Firma Złotnik Ju-
biler Waldemar Brożyna roz-
poczęła działalność na rynku 
dukielskim. Proszę powie-
dzieć z czyjej inicjatywy po-
wstała firma?

Marzena Brożyna: Firma Złot-
nik Jubiler Waldemar Brożyna 
powstała w kwietniu 1995 roku 
z inicjatywy mojego męża Wal-
demara, złotnika z wykształce-
nia. Po ukończeniu szkoły, od-
byciu praktycznej nauki za-
wodu u złotnika w Jaśle złożył 
państwowy egzamin czeladni-
czy przed komisją w Izbie Rze-
mieślniczej w Katowicach. Ma-
jąc dyplom i stosowne upraw-
nienia założył sklep jubilerski. 
Pierwszy sklep zlokalizowany 
był w Dukli na ulicy 3 Maja. 
Można tam było kupić biżuterię 
złotą, srebrną, zegarki i upo-

minki. Klienci na pewno pa-
miętają ten mały sklepik o po-
wierzchni 16 m kw.

KBR: 20 lat to już kawał hi-
storii. Jak udało się utrzymać 
firmę, a nawet ją rozbudo-
wać, bo macie Państwo jesz-
cze sklep jubilerski w Krośnie 
w Full Markecie na ulicy Kole-
jowej, a ta branża nie jest ła-
twa do utrzymania.

Marzena Brożyna: Nie jest ła-
two utrzymać się w tej branży na 
rynku, nam się to udało głów-
nie dzięki świadczeniu usług ju-
bilerskich w szerokim zakresie. 
Początkowo usługi wykonywał 
mój mąż. Swoją wiedzę przeka-
zał pracownikowi, teraz mogę 
powiedzieć wieloletniemu już 
naszemu pracownikowi Woj-
ciechowi Szymańskiemu. Od 
1998 roku ja prowadzę firmę 
męża. Nie było mi łatwo, ponie-
waż z zawodu jestem bibliote-
karzem. Doświadczenie zdoby-
wałam i zdobywam nawiązu-
jąc współpracę z wieloma do-
stawcami biżuterii, z całej Pol-
ski min. z: Gdańska, Białego-

stoku, Krakowa, Rzeszowa, 
Wrocławia, Leszna, a także  
z lokalnymi dostawcami z Jasła 
i Krosna. Przez te 20 lat najdłu-
żej współpracujemy z dostaw-
cami z Gdańska i Rzeszowa,  
a także z Krosna i Jasła. Po 
wielu latach doświadczenia w 
tej branży uważam, że ważna 
jest dobra jakość towaru i wy-
konywanych usług, a także pro-
fesjonalne, indywidualne po-
dejście do klienta, i oczywiście 
uprzejmość. Bardzo ważne są 
pomysły na pozyskiwanie no-
wych klientów. Pomocne są tu 
promocje, na różne okazje np. 
Walentynki, popularne imie-
niny, okresy świąteczne. Ko-
rzystamy z reklamy, w tym in-
ternetowej, a w Full Marke-
cie w Krośnie, gdzie mamy 
drugi sklep, z lokalnego ra-
diowęzła. Cały czas się rozwi-
jamy, inwestujemy w pracowni-
ków i sprzęt. Zakupiliśmy kilka 
lat temu nowoczesną spawarkę 

„Orion”, którą wykonywane 
jest spawanie pulsacyjno-łu-
kowe oraz punktowe bez wyso-
kiej temperatury. Dzięki temu 
możemy robić przeróbki biżute-
rii z kamieniami szlachetnymi, 
których nie mogliśmy robić me-
todą tradycyjną palnikiem ga-
zowymi w wysokiej tempera-
turze, bo wtedy kamienie szla-
chetne ulegają zniszczeniu. 
Cały czas doposażamy firmę. 
Stawiamy także na fachowość 
pracowników. Od ponad 10 lat 
jesteśmy na ulicy Cergowskiej, 
tu mamy większą powierzchnię, 
można bardziej wyeksponować 
towar, jest więcej miejsca na 
miejsce pracy dla jubilera, cho-
ciaż i tak nie jest to powierzch-
nia zadowalająca.

KBR: Kiedy założyliście Pań-
stwo sklep w Krośnie?

Marzena Brożyna: Sklep ju-
bilerski w Full Markecie  
w Krośnie powstał w 2008 roku 
przede wszystkim ze względu 
na rosnące zapotrzebowanie na 
usługi jubilerskie. 

KBR: Jakie usługi prowadzicie 
w obu sklepach, ilu zatrud-
niacie pracowników, czym 
pani osobiście się zajmuje  
w firmie?

Marzena Brożyna: W obu na-
szych sklepach świadczymy 
usługi złotnicze w szerokim za-
kresie, wykonujemy przeróbki 
biżuterii złotej i srebrnej, prze-
kuwamy uszy, dorabiamy klu-
cze, wykonujemy usługi zegar-
mistrzowskie, ale w podstawo-

Polenta z owczym serem i żurawiną
Składniki:
- kasza kukurydziana – 200 g,
- twardy ser owczy lub kozi – 100 g,
- masło – 50 g,
- konfitura żurawinowa lub borówkowa – 8 łyżek
- sól, pieprz do smaku

Wykonanie:
Zagotować litr wody z łyżeczką soli. 

Wsypać wąskim strumieniem kaszę, 
energicznie mieszając rózgą. Gotować 
na malutkim ogniu 40 minut, miesza-
jąc lub ugotować na parze. Posmarować 
masłem małą prostokątną formę. Zdjąć 
ugotowaną polentę z ognia, wmie-
szać resztę masła. Rozsmarować w fo-
remce. Przykryć kaszę folią i odstawić 
do wystygnięcia. Zimną kaszę wyjąć  
z blaszki, odwracając ja do góry dnem. 
Pokroić w kwadraty lub trójkąty. Wyło-
żyć papierem do pieczenia blachę. Poło-
żyć na niej kawałki polenty, posypać startym serem. Zapiekać w temperaturze 200 st. C aż ser 
zacznie się lekko rumienić. Podawać z żurawinami lub borówkami oraz gałązkami tymianku 
jako danie wegetariańskie, gorącą przekąskę lub dodatek do mięsa.

Smacznego!

Marzena Brożyna
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Wszystko osiągnęliśmy własną pracą
u dokończenie ze str. 33 

Złota myśl J
„Szczęście to po prostu dobre zdrowie i zła pamięć.”
      Ernest Hemingway

Uśmiechnij się!

wym zakresie. W stałej ofercie mamy sprze-
daż biżuterii złotej w tym obrączek ślub-
nych, biżuterii srebrnej, zegarków, a także 
upominków na każdą okazję. Pracowników 
wykonujących prace jubilerskie przygoto-
wał do zawodu mój mąż. Wojciech Szymań-
ski pracuje w Dukli, to nasz już długoletni 
pracownik. W Krośnie mamy drugiego 
złotnika Piotra Kowalskiego, który również 
świadczy usługi jubilerskie, a swoje umie-
jętności zdobywał od mojego męża i star-
szego kolegi z pracy. Zatrudniamy także 
obecnie dwie osoby na stanowisku sprze-
dawcy. Albertyna Rokitka pracuje w Kro-
śnie i również wykonuje drobne usługi jubi-
lerskie. W sklepie w Dukli pracuje od nie-
dawna na stanowisku sprzedawcy Paulina 
Maślanka. Ja zajmuję się głównie marke-
tingiem firmy, zaopatrzeniem, a także ob-
sługuję klientów i wykonuję usługi. Wielu 
stałych klientów życzy sobie, abym to ja 
im doradzała, znają mnie od prawie 20 
lat i mają zaufanie. To bardzo ważne w tej 
branży. Ważne jest także aby sprzedawca 
był uprzejmy dla klientów, powinien umieć 
doradzić klientowi oraz podążać za tren-
dami obowiązującymi w modzie biżute-
ryjnej. Mamy klientki, które podążają za 
modą, mają indywidualny styl oraz ulu-
biony rodzaj biżuterii. Staramy się sprostać 
tym wszystkim wymaganiom. Stałych klien-
tów zawsze wyróżniamy dobrym rabatem.
KBR: Czy firma ma plany rozwoju na 
przyszłość?
Marzena Brożyna: Chcemy nawiązać 
współpracę z lokalnymi artystami i mieć 
w ofercie ich wyroby. Mamy w planach 

świadczenie usług grawerowania na róż-
nych materiałach, gdyż do tej pory gra-
werkę robił nasz pracownik ręcznie.  
W związku z dwudziestą rocznicą pobytu 
Ojca Świętego Jana Pawła II w Dukli i ka-
nonizacją Św. Jana z Dukli chcemy przygo-
tować medalik okolicznościowy z tej okazji. 
W 1997 roku robiliśmy medaliki, odlewane 
dość prostą techniką. W tej chwili są bar-
dziej zaawansowane technologie i zamie-
rzamy z nich skorzystać. W planach mamy 
również więcej działań promocyjnych.
KBR: Czym zajmują się właściciele jak 
nie pracują, mają jakieś hobby?
Marzena Brożyna: Właściwie to nie mamy 
czasu na własne pasje chociaż je mamy. 
Mamy trzech synów, którym poświęcamy 
wolny czas. Jeździmy wspólnie na narty, 
pływamy, spędzamy wspólne weekendy, 
jeździmy na urlopy, lubimy podróże. Na-
sze dzieci mają hobby, my staramy się je 
wspierać, aby się rozwijały. Starszy syn gra 
w piłkę nożną, młodszy jest wędkarzem, 
najmłodszy uczęszcza na karate. Jesteśmy 
mocno pochłonięci pracą, mamy bowiem 
jeszcze jedną firmę, którą założył mąż już 
15 lat temu, to Stacja Paliw Bro-Pal w Cer-
gowej. Przy stacji działa warsztat samo-
chodowy, samoobsługowa myjnia bezdoty-
kowa, sklep z częściami samochodowymi. 
Mój mąż jest bardzo przedsiębiorczym 
i pracowitym człowiekiem. Wszystko co 
osiągnęliśmy zawdzięczamy własnej pracy.
KBR: Dziękuję bardzo za rozmowę i ży-
czę dalszych sukcesów, wielu zadowolo-
nych klientów.
Marzena Brożyna: Dziękuję bardzo i za-
praszam do naszego sklepu.
Zdjęcia archiwalne firmy i z uroczystości 20. 

lecia na okładce.

Biegiem uczcili pamięć 
Żołnierzy Wyklętych

W niedzielę, 28 lutego br. w 173 miastach na terenie całej Polski i za granicą odbył się 
4. Bieg Wilczym Tropem. Przedsięwzięcie to miało na celu upamiętnić polskie podziemie 
antykomunistyczne oraz Żołnierzy Wyklętych. W naszym regionie bieg zainicjowano  
w Rymanowie Zdroju, gdzie uczestnicy mogli rywalizować na dwóch dystansach: 1963m 
oraz 5000m. Do akcji aktywnie włączyli się również zawodnicy z dukielskiej sekcji, któ-
rzy reprezentowali naszą gminę. W trakcie biegu odbyła się zbiórka publiczna na pomnik 
Polaków zmarłych w czasie wielkiego głodu na terenach Związku Sowieckiego w latach 
1932- 1933. W imprezie wzięło udział ponad 200 biegaczy.

A. Szczęsny

Premiera 
filmu

W ramach Dukielskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 16 marca o godz. 18.00 w 
sali widowiskowo-teatralnej Ośrodka Kul-
tury w Dukli odbyła się premiera filmu pt. 
„Czas Leśnych Kurierów”. Wstęp na pre-
mierę był bezpłatny. 

Film opowiada o losach kurierów be-
skidzkich, którzy w czasie II wojny świa-
towej przekradając się z Polski na Węgry, 
przenosili meldunki, dokumenty i broń,  
a także przeprowadzali emisariuszy, utrzy-
mując w ten sposób kontakt okupowanego 
kraju z rządem na uchodźctwie. W filmie 
„zagrały” plenery sanockiego skansenu, 
okolice Jasiela i Balnicy, część zdjęć reali-
zowana była w Jaśle i w Rymanowie. 

Po projekcji filmu odbyło się spotka-
nie z reżyserem panem Bogdanem Misz-
czakiem prezesem TV OBIEKTYW, który 
opowiedział o powstaniu filmu. 

Jakieła Piotr

Nauczycielka na lekcji pyta się dzieci: 
- Co najczęściej jecie na Wielkanoc? 
Rękę podnosi Jasiu i mówi: 
- Ja zawsze jem babkę z jajami.

* * *
- Takiej niewdzięczności świat nie widział - 
mówi Kowalski do kolegi. 
- Co się stało? 
- Wyobraź sobie, przed świętami zapłaci-
łem teściowej za nowe zęby, a w święta ona 
mnie tymi zębami pogryzła.

Partnerstwo MOSiR Dukla z Beniaminkiem Krosno

Turniej Szachowy  
o Mistrzostwo Beskidu Niskiego

Puchar Burmistrza  
Dukli dla SKS Dukla

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Zimowy Półmaraton  
w Nowym Targu

Karolina Borek pierwsza  
w powiecie krośnieńskim
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Jubileusz 20. lecia firmy 
Złotnik Jubiler Waldemar Brożyna

Lokalizacja pierwszego sklepu na ul. 3go Maja w Dukli

Sklep na ul. Cergowskiej

Właściciel Waldemar Brożyna w sklepie na ul. 3go Maja

Otwarcie sklepu w Full Markecie w Krośnie. Od lewej:  
Waldemar Brożyna, Antoni Szydłowski, Ewa Sporek, Marzena Brożyna

Przyjęcie z okazji 20. lecia firmy było okazją do wyróżnienia pracowników 
firmy. Na zdjęciu Wojciech Szymański odbiera dyplom od Marzeny  
i Waldemara Brożyna

Pracownicy i zaproszeni goście podczas przyjęcia z okazji Jubileuszu 
20. lecia

Pracownicy Firmy w sklepie w Full Markecie w Krośnie:
Od lewej: Albertyna Rokitka, Waldemar Brożyna, Marzena Brożyna, 

Piotr Kowalski, Paulina Maślanka, Wojciech Szymański

Fot. [archiwum firmy]
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