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„Najlepszych rzeczy w życiu nie można dostać za pieniądze.” 
      /Albert Einstein/
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„Lato w regionach”  
w Dukli

Na ogólnopolskiej antenie TVP3 rozpoczął się wakacyjny 
program - „Lato w regionach”. W niedzielę, 19 czerwca „Lato 
w regionach” odwiedziło Duklę – nasze miasteczko, malowni-
czo położone u podnóża Góry Cergowej w Beskidzie Niskim.  
Na dukielskim rynku, odbywała się impreza sobótkowa, ale już 
od wczesnych godzin rannych powstało miasteczko telewizyjne  
z wozami transmisyjnymi i namiotami promocyjnymi. Dzienni-
karze z TVP Rzeszów Marcin Pawlak i Anna Sabat rozmawiali  
z gośćmi programu. 

Gospodarz gminy burmistrz 
Dukli Andrzej Bytnar zaprosił 
turystów do odwiedzenia Du-
kli i okolicy, na spędzenie u nas 
wolnego czasu. O tym, że warto 
do nas przyjechać opowiadali 
kolejni goście programu. Kry-
styna Boczar-Różewicz – gł. 
specjalista ds. promocji zloka-
lizowała Duklę i powiedziała 
o ważnym dla jej rozwoju po-
łożeniu na przełęczy łączącej 
północ z południem Europy,  
a także o produktach turystycz-
nych i regionalnych gminy Du-
kla. Aleksandra Żółkoś kustosz 
dukielskiego muzeum mó-
wiła o historii dalszej, a przede 
wszystkim o znaczeniu rodziny 
Mniszchów dla Dukli. Dyrektor 

muzeum Waldemar Półchłopek 
opowiedział o najkrwawszej 
bitwie górskiej, która rozegrała 
się na naszym terenie, o Dolinie 
Śmierci i wzgórzu 534. Anna 
Chłopecka z IT w Dukli opo-
wiadała o szlakach turystycz-
nych przebiegających przez 
gminę a także jak aktywnie 
można spędzić czas na szlakach 
rowerowych i pieszych, jakie 
atrakcje czekają na turystów. 
Małgorzata Walaszczyk-Faryj 
dyrektorka Ośrodka Kultury w 
Dukli mówiła o bogatej ofercie 
imprez wakacyjnych organizo-
wanych przez Ośrodek Kultury 
w Dukli, wzbogacających wa-
kacyjną ofertę turystyczną. Mi-

ZAPROSZENIE DO ŁĘK DUKIELSKICH
Stowarzyszenie Kulturalno – Rekreacyjne „Jedność” 

w Łękach Dukielskich serdecznie zaprasza na XII edy-
cję Spotkań Folklorystycznych pn. „Zachować dla 

przyszłych pokoleń” w niedzielę 24 lipca br.

W programie:
występy zespołów ludowych m.in. „Dolina Soły”  
z Oświęcimia, „Markowianie” z Markowej, „W kuźni u ko-
wala” z Kowalowej, „Jodłowianie” z Jodłowej, „Jarzębina  
z Piotrówki”, „Młodzi Łęczanie”, „Wietrznianki” z Wietrzna, 
„Lanowiczanie” z Ukrainy. 
Będzie także doskonałe jadło regionalne, ludowi twórcy lo-
teria fantowa i moc innych atrakcji. 

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

Burmistrz Andrzej Bytnar zaprosił turystów do Duki

O rękodzielniczych produktach regionalnych opowiadali: Barbara Marchewka 
i Andrzej Wrzecionko

Panie z KGW, z Głojsc zaprezentowały serwatczankę i inne potrawy regionalne

Do zabawy plastycznej organizowanej przez TVP3 Rzeszów zgłosiło się wiele 
dzieci

Doceniono 
czasopisma 

samorządowe,
podczas Dnia Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie

27 maja to Dzień Samo-
rządu Terytorialnego ustano-
wiony przez Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej dla upamięt-
nienia daty pierwszych de-
mokratycznych wyborów sa-
morządowych do rad gmin  
i miast, które odbyły się 27 
maja 1990 roku.

W tym roku samorządowcy 
województwa podkarpackiego 
świętowali Dzień Samorządu 
Terytorialnego 3 czerwca. Uro-
czystość rozpoczęła msza św. 
w kościele farnym w intencji 
samorządowców oraz parada 
ulicami Rzeszowa. Uroczysta 
konferencja okolicznościowa 
odbyła się w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Rzeszowie, 
otworzył ją marszałek woje-
wództwa podkarpackiego Wła-
dysław Ortyl. Podczas uroczy-
stej gali wręczona została Pod-
karpacka Nagroda Samorzą-
dowa. Najlepszych samorzą-

dowców spośród zgłoszonych 
przez samorządy kandydatów 
wyłoniła kapituła konkursowa, 
której przewodniczył wicemar-
szałek Bogdan Romaniuk. Sta-
tuetkę dla najlepszego starosty 
odebrał Janusz Zarzeczny -  
z powiatu stalowolskiego,  
w kat. gmin nagrodę odebrała 
wójt gminy Gać Grażyna Pie-
niążek, w kat. gmin miejsko-
wiejskich statuetkę odebrał bur-
mistrz Głogowa Małopolskiego 
Paweł Baj. Uhonorowano także 
dyplomem Lidera Samorząd-
ności w województwie pod-
karpackim jednostkom samo-
rządowym, które przez trzy ko-
lejne edycje konkursu były no-
minowane do wyróżnienia. Na-
grodzone zostały strony inter-
netowe, po raz pierwszy wy-
brane zostały najlepsze fanpage 
na Facebooku. Nagrodę Pod-
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„Lato w Regionach” w Dukli

chał Szopa dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji za-
prosił na szlaki rowerowe, bar-
dzo dobrze oznakowane, także 
dla turystów przyjeżdzających 
dla podniesienia sobie adrena-
liny. Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Głojsc przygoto-
wały potrawy regionalne min. 
słynną serwatczankę. Pani Cze-
sława Czepiga przewodnicząca 

Z posiedzenia Rady
Sesja Rady Miejskiej w Dukli odbyła się 30 maja 2016 roku w 

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

Zenon Leńczyk, Władysław Boczar, Krzysztof Woźniak, Halina 
Pietruś, Tomasz Węgrzyn, Andrzej Kedra, Ewa Przystasz, Mariusz 
Folcik, Jan Marszał, Adam Faustus, Zbigniew Głód, Teresa Bel-
cik, Bohdan Gocz.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminy Dukla za 2015 rok wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

7. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza Dukli sprawozda-
niu z wykonania budżetu za 2015 rok.

8. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Dukli w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Du-
kla za 2015 rok, sprawozdania finansowego Gminy Dukla za 2015 
rok i informacji o stanie mienia komunalnego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Gminy Dukla za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem  
w wykonania budżetu (druk nr 149).

10. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewi-
zyjnej Rady Miejskiej w Dukli o udzielenie absolutorium Burmi-
strzowi Dukli z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Bur-
mistrzowi Dukli absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy 
Dukla za 2015 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bur-
mistrzowi Dukli za rok 2015 (druk nr 150).

13. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia Diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia eduka-

cyjnego uczniów, nauczycieli oraz Szkoły Podstawowej w Ze-
spole Szkół Nr 1 w Dukli w ramach konkursu nr RPPK.09.02.
00-IP.01-18-008/16 o dofinansowanie projektów Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-
2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w re-
gionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia (druk nr 151),

b) przyjęcia Diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia edukacyj-
nego uczniów, nauczycieli oraz Szkoły Podstawowej w Jasionce 
w Zespole Szkół Publicznych w ramach konkursu nr RPPK.09.02.
00-IP.01-18-008/16 o dofinansowanie projektów Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-
2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w re-
gionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia (druk nr 152),

c) przyjęcia Diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia edukacyj-
nego uczniów, nauczycieli oraz Szkoły Podstawowej w Łękach Du-
kielskich w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 
o dofinansowanie projektów Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 
IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Po-
prawa jakości kształcenia (druk nr 153),

d) przyjęcia Diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia eduka-
cyjnego uczniów, nauczycieli oraz Szkoły Podstawowej im. Ma-
rii i Michała Krukierków w Równem w ramach konkursu nr 
RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 o dofinansowanie projektów Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpac-
kiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kom-
petencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia 
(druk nr 154),

e) przyjęcia Diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia edukacyj-
nego uczniów, nauczycieli oraz Szkoły Podstawowej w Tylawie w 
ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 o dofinan-
sowanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Ja-
kość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa 
jakości kształcenia (druk nr 155),

f) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2016 
(druk nr 156),

g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla 
(druk nr 157),

h) zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2016 roku (druk 
nr 158).

14.Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
15. Oświadczenia i informacje.
16. Zamknięcie sesji.

Rada Miejska po wysłuchaniu opinii poszczególnych komisji 
podjęła następujące uchwały:

a) uchwała nr XXIII/143/16 w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
dania finansowego Gminy Dukla za rok 2015 wraz ze sprawozda-
niem w wykonania budżetu (druk nr 149), głosowało 15 radnych, 
uchwałę podjęto jednomyślnie,

b) uchwała nr XXIII/144/16 w sprawie udzielenia absoluto-
rium Burmistrzowi Dukli za rok 2015 (druk nr 150), głosowało 15 
radnych, uchwałę podjęto jednomyślnie,

c) uchwała nr XXIII/145/16 przyjęcie Diagnozy potrzeb w za-
kresie wsparcia edukacyjnego uczniów, nauczycieli oraz Szkoły 
Podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 w Dukli w ramach konkursu 
nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 o dofinansowanie projektów 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpac-
kiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kom-
petencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształce-
nia (druk nr 151),głosowało 15 radnych, uchwałę podjęto jedno-
myślnie,

d) uchwała nr XXIII/146/16 dotycząca przyjęcia Diagnozy po-
trzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów, nauczycieli oraz 
Szkoły Podstawowej w Jasionce w Zespole Szkół Publicznych  
w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 o dofinan-

sowanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Ja-
kość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa 
jakości kształcenia (druk nr 152),głosowało 15 radnych, uchwałę 
podjęto jednomyślnie,

e) uchwała nr XXIII/147/16 dotycząca przyjęcia Diagnozy po-
trzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów, nauczycieli oraz 
Szkoły Podstawowej w Łękach Dukielskich w ramach konkursu 
nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 o dofinansowanie projektów 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpac-
kiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kom-
petencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształce-
nia (druk nr 153), głosowało 14 radnych, uchwałę podjęto jedno-
myślnie,

f) uchwała nr XXIII/148/16 dotycząca przyjęcia Diagnozy po-
trzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów, nauczycieli oraz 
Szkoły Podstawowej im. Marii i Michała Krukierków w Równem 
w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 o dofinan-
sowanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Ja-
kość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa 
jakości kształcenia (druk nr 154), głosowało 14 radnych, uchwałę 
podjęto jednomyślnie,

g) uchwała nr XXIII/149/16 dotycząca przyjęcia Diagnozy 
potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów, nauczy-
cieli oraz Szkoły Podstawowej w Tylawie w ramach konkursu nr 
RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 o dofinansowanie projektów Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpac-
kiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kom-
petencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształce-
nia (druk nr 155), głosowało 14 radnych, uchwałę podjęto jedno-
myślnie,

h) uchwała nr XXIII/150/16 dotycząca zmian w uchwale bu-
dżetowej Gminy Dukla na rok 2016 (druk nr 156), głosowało 14 
radnych, uchwałę podjęto jednomyślnie,

i) uchwała nr XXIII/151/16 dotycząca zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Dukla (druk nr 157), głosowało 14 
radnych, uchwałę podjęto jednomyślnie

j) uchwała nr XXIII/152/16 dotycząca zaciągnięcia zobowią-
zania ponad budżet 2016 roku (druk nr 158), 14/15 radnych obec-
nych, 13 radnych głosowało „za” przy jednym wstrzymującym się.

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

Halina Cycak 
Sekretarz Gminy Dukla

Koła powiedziała jakich po-
traw regionalnych można u nas 
posmakować: oprócz serwat-
czanki hitem są proziaki z ma-
słem od krowy, z Głojsc oczy-
wiście. Agnieszka Parzygnat  
z Zakładu Mięsnego „Jasiołka” 
powiedziała o słynnych nie 
tylko w Polsce, ale także Eu-
ropie wyrobach masarskich z 
Dukli. Andrzej Wrzecionko ar-

tysta z Iwli opowiadał o swo-
ich pracach, a także je zapre-
zentował. Największym powo-
dzeniem cieszyła się ogromna 
owieczka, do której można było 
wejść. Basia Marchewka, ar-
tystka malująca ikony opowie-
działa o swoich fascynacjach 
ikoną, a najsłynniejsza sołtyska  
w gminie Dukla pani Ewa Kacz-
marska-Więckowska zaprosiła 
do Mszany na Bieg o Kwitnący 
Kalosz Sołtyski, który odbę-
dzie się 3 września br. w Msza-
nie. 12 km trasę można będzie 
przebiec lub przejść z kijami. 
Pracownicy TVP Rzeszów zor-
ganizowali zabawę plastyczną 
dla dzieci, wzięło w niej udział 
ponad 50 dzieci. Tematem prac 
dziecięcych była praca ludzi w 
telewizji i nasze miasto. Można 
było otrzymać kartkę z Dukli  
i wysłać ją do znajomych w 
Polsce z zaproszeniem przy-
jazdu na wakacje. W cza-
sie antenowym przeznaczo-
nym dla Dukli telewidzowie 
mogli obejrzeć „na żywo” lub 

przygotowane wcześniej pro-
gramy w różnych ciekawych 
miejscach gminy np. rozmowę  
z p. Marią Gocz w Zyndrano-
wej, rowerzystów na Grodzi-
sku w Wietrznie, Joannę Wrze-
cionko z Iwli zbierająca zioła 
na łące, czy scenkę z gospodar-
stwa agroturystycznego w Za-
wadce Rymanowskiej. Na pod-
sumowanie wystąpiła wicebur-
mistrz Elżbieta Wróbel, przy-
pomniała czym Dukla może się 
promować, a sekretarz gminy 
Halina Cycak powiedziała  
o planach na najbliższą przy-
szłość, o rewitalizacji dukiel-
skiego rynku. W czasie pro-
gramu, na dukielskim rynku 
odbywały się Sobótki, telewi-
dzowie zobaczyli obrzęd so-
bótkowy w wykonaniu Zespołu 
Szarotka –Duklanie.

Cały czas udowadnialiśmy, 
że ziemię dukielską warto od-
wiedzić, bo jest doskonałym 
miejscem na letni wypoczynek. 
Zapraszamy.

Krystyna Boczar-Różewicz

Telewidzów pożegnały  i zaprosiły do Dukli (od lewej): wiceburmistrz Dukli 
Elżbieta Wróbel, redaktor prowadząca Anna Sabat, gł. specjalista ds. promocji 
Krystyna Boczar-Różewicz, sekretarz gminy Dukla Halina Cycak, dyrektorka 
OK w Dukli Małgorzata Walaszczyk-Faryj i redaktor prowadzący Marcin Pawlak

Rozmowa z p. Marią Gocz w Zyndranowej w Muzeum Kultury Łemkowskiej
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Doceniono czasopisma samorządoweOczyszczalnia 
ścieków w Sulistrowej

Gmina Dukla wspólnie z gminą Chorkówka podpisała w roku 
2007 porozumienie komunalne dotyczące budowy kolektorów 
głównych kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków. Inwe-
stycja ta ma na celu podłączenie kanalizacji sanitarnej z Łęk Du-
kielskich, Głojsc, Iwli i Chyrowej do oczyszczalni w Sulistrowej.

30 grudnia 2008 roku Rada Miejska w Dukli podjęła uchwałę 
(nr XXX/176/08) w sprawie współfinansowania dokumentacji bu-
dowlanej oczyszczalni ścieków w Sulistrowej. W 2012 roku uzy-
skano prawomocne pozwolenie na budowę. W roku 2014 r. wy-
konano roboty ziemne i fundamenty pod budynek socjalny i reak-
tor biologiczny. 

Przetarg nieograniczony zgodnie z Prawem zamówień pu-
blicznych na wykonanie oczyszczalni ścieków w Sulistrowej zo-
stał ogłoszony przez wójta gminy Chorkówka 18 kwietnia 2016 r.. 
22 czerwca br. wybrano ofertę konsorcjum: Przedsiębiorstwo Ro-
bót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie Spółka Akcyjna, któ-
rego partnerem jest Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane  
w Krośnie, jako ofertę najkorzystniejszą. Umowa zostanie zawarta 
po 27 czerwca. 

Anna Chłopecka

Rewitalizacja 
dukielskiego rynku

Inwestycja ma na celu poprawę estetyki miasta, wzrost atrak-
cyjności dukielskiego rynku, ożywienie go, a także poprawę wi-
zerunku Dukli.

Prace nad przygotowaniem projektu rewitalizacji rozpoczęto 
w czerwcu 2015 r. Przeprowadzono wstępną inwentaryzację płyty 
rynku oraz pomiary zachowanych piwnic wokół rynku pod kie-
rownictwem architekta Marka Gransickiego. Dzięki uprzejmości 
właścicieli kamienic dokonano pomiaru piwnic. 

W związku z uzyskanymi wstępnymi wynikami badań w te-
renie, jak i na podstawie źródeł historycznych 3 września 2015 r.  
w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli miało 
miejsce spotkanie z architektem Markiem Gransickim, który 
przedstawił wstępną autorską koncepcję rewitalizacji dukiel-
skiego rynku. Projekt był dostępny do wglądu zainteresowanym 
przez dwa tygodnie. Zbierano opinie, pomysły, osoby zaintereso-
wane tematem dostarczały zdjęcia, pocztówki oraz inne materiały 
historyczne.

Intrygujący i ciekawy temat piwnic i korytarzy łączących du-
kielski rynek sprawił, że 23 stycznia 2016 r. dziennikarz z TVP Hi-
storia pan Adam Sikorski zrealizował film dokumentalny „Było… 
nie minęło: Dukla skarbczyk pełen tajemnic”. Dokonano również 
badań georadarem, które zostały wykorzystane w opracowaniu 
dokumentacji technicznej. 

22 lutego 2016 r. została zawarta umowa pomiędzy gminą Du-
kla, a architektem Markiem Gransickim prowadzącym działalność 
gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa KMG na opraco-
wanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Rewita-
lizacja dukielskiego rynku”.

Kolejnym działaniem było uzgodnienie z konserwatorem za-
bytków założeń do projektu oraz określenie warunków realizacji 
przedsięwzięcia, dopuszczalnych zmian i kierunków działań. Kon-
serwator na podstawie wizji terenowej wydał zalecenia konserwa-
torskie, w których określił sposób korzystania z zabytku, jego za-
bezpieczenia, wykonania prac, zakres dopuszczalnych zmian. Za-
lecił też dokonanie wstępnych badań archeologicznych w rynku. 

Burmistrz Dukli złożył wniosek do Podkarpackiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na pro-
wadzenie badań archeologicznych. Badania mają na celu uchwy-
cenie i udokumentowanie śladów historycznej przestrzeni Dukli, 
zwłaszcza w okolicach kamienic nr 20-22 oraz w sąsiedztwie ra-
tusza. Celem badań jest odkrycie i udokumentowanie wszelkich 
zabytków archeologicznych. Ponadto badania są niezbędne przy 
tego typu inwestycjach, aby uniknąć opóźnienia wykonania zada-
nia na skutek zaskakujących odkryć. W przypadku uzyskania dofi-
nansowania ze środków unijnych terminowość wykonania zadania 
jest sprawą kluczową. W chwili obecnej prowadzone są badania 
archeologiczne pod kierunkiem pana Wojciecha Pasterkiewicza. 

Dokumentację projektową pn. „Projekt rewitalizacji płyty 
Rynku w Dukli” pracownia architektoniczna ma wykonać do 20 
grudnia 2016 r. 

Na pokrycie kosztów rewitalizacji rynku będzie złożony wnio-
sek o dofinansowanie ze środków unijnych.

Anna Chłopecka

Bezpieczniej na 
drodze krajowej 19
Remont odcinków drogi krajowej w Nowej Wsi 
i Trzcianie 

 
Mieszkańcy Nowej Wsi i Trzciany mogą nareszcie odetchnąć. 

Dziurawa, nierówna nawierzchnia, brak zjazdów i chodników 
przy stałej intensywności ruchu są bowiem zmorą mieszkających 
tam osób oraz wszystkich podróżnych.

Działaniem uruchamiającym podjęcie inwestycji była uchwała 
Rady Miejskiej w Dukli z 2011 roku w sprawie udzielenia po-
mocy rzeczowej w formie opracowania dokumentacji technicznej 
na realizację zadania publicznego o nazwie: budowa chodników 
w ciągu drogi krajowej Nr 9 E-371 Radom - Barwinek w miej-
scowościach: Nowa Wieś, Trzciana, Tylawa i Barwinek w wy-
sokości 63 440,00 zł (brutto). Przedmiotem opracowania była re-
alizacja projektu budowy chodników w km  274+290 – 725+980 
w m. Trzciana oraz  w km 272+900- km 273+096 w m. Nowa 
Wieś, przy jednoczesnym uwzględnieniu zmian organizacji ruchu 
w ciągu drogi krajowej. 

Zakres robót wynikających z projektu obejmuje m.in. wyko-
nanie oznakowania robót drogowych, wyznaczenie geodezyjnych 
punktów odniesienia, wykonanie robót przygotowawczych, uło-
żenie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie zatok au-
tobusowych, wykonanie elementów konstrukcyjnych chodnika  
i barierki rew- ton, zamontowanie stałego oznakowania pionowego 
czy też wykonanie przebudowy zjazdów. Wszelkie koszty doku-
mentacji projektowej pokryte zostały ze środków własnych gminy.

Opisywana droga należy do 
kategorii krajowych. Aktualnie, 
uwzględniona ona została wraz 
z budową chodników w rozpo-
czętym programie Likwidacji 
Miejsc Niebezpiecznych.  16 
marca br. Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad 
ogłosiła na w/w działania prze-
targ nieograniczony.

Chodnik usytuowany zo-
stanie przez całą miejscowość 
Trzciana po prawej stronie od 
skrzyżowania na Pustelnię św. 
Jana w kierunku Tylawy. W No-
wej Wsi skomunikowane nato-
miast zostaną zatoki, co wiąże 
się z budową chodnika po obu 
stronach jezdni. Długość re-
montowanej drogi wynosi ok. 
6,18 km. Obecnie trwa pro-
cedura wyboru Wykonawcy, 
przewidywany termin podpisa-
nia umowy to połowa lipca br. 
– powiedział Pan Andrzej Praj-
snar - kierownik Rejonu GDD-
KiA  w Krośnie. 

karpackiego Stowarzyszenia Samorządów Teryto-
rialnych odebrało także 25 wybitnie uzdolnionych 
uczniów szkół podkarpackich, reprezentujących 
wszystkie powiaty naszego województwa. Doce-
niono również czasopisma samorządowe, których 
pierwsze numery ukazały się w 1991 roku i które 
w 2016 roku obchodzą srebrny jubileusz. Z około 
90 ukazujących się tytułów cztery mają 25 lat. Pa-
miątkowe grawertony otrzymali: „Gazeta Biesz-
czadzka”, „Waga i Miecz”, „Dukla.pl/DPS” i „Ku-
rier Błażowski”. Grawerton dla naszego miesięcz-
nika odebrali: burmistrz Dukli Andrzej Bytnar  
i redaktor naczelna Dukli.pl Krystyna Boczar-Ró-
żewicz.

Krystyna Boczar-Różewicz

W zakresie robót remonto-
wych ujęte są m.in.:
- roboty przygotowawcze  

i rozbiórkowe w tym frezo-
wanie nawierzchni,

- wykonanie warstw  
z MMA (warstwa wiążąca  
i ścieralna),

- uzupełnienie poboczy  
i oczyszczanie rowów;

- wykonanie oznakowania po-
ziomego i pionowego drogi;

- wykonanie urządzeń zabez-
pieczających ruch;

- wykonanie zjazdów.
Wykonywane czynności 

będą wymagały czasowego ru-
chu wahadłowego. Zakończe-
nie prac przewidziano na ko-
niec listopada br. Szczegółowe 
informacje odnośnie wszelkich 
przewidywanych czynności re-
montowo- budowlanych można 
uzyskać na stronie www.gdd-
kia.gov.pl .

Natalia Belcik

Ukazał się XI tom 
Biblioteki Dukielskiej

Nakładem gminy Dukla ukazał się w czerwcu br. XI tom z se-
rii Biblioteki Dukielskiej pt. „Święty Jan z Dukli – cudotwórca 
wciąż aktualny” autorstwa o. Dobromiła Marii Godzika OFM.

Książka jest kontynuacją pracy o. Norberta Golichowskiego 
pt.: „Cuda i łaski”, wydanej w 1909 roku. Pobudką do zebrania 
oraz wydania cudów była wdzięczność św. Janowi za jego opiekę 
oraz prośba wielu ludzi, pytających o łaski uzyskane za wstawien-

nictwem tego 
Świętego. Pra-
gnę dedykować 
ją wszystkim, 
którzy wątpią 
w cuda i Boską 
opiekę, a także 
w orędownic-
two Świętych. 
Zbierając i czy-
tając liczne, 
krótsze i dłuż-
sze świadectwa 
zrozumiałem, 
że potrzebuję 
wiele pokory, 
aby wiernie słu-
żyć Bogu, jak to 
czynił św. Jan 
z Dukli. Więk-
szość spisanych 
w tej książce 
cudów nie po-
siada dokumen-
tacji medycz-
nej, ale ludzie, 
którzy ich doznali, są przekonani, że wydarzyły się za przyczyną 
św. Jana z Dukli - powiedział we wstępie książki Autor.

Książka wydana została w 602 rocznicę urodzin św. Jana  
z Dukli, a także z okazji XX rocznicy pobytu Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Dukli, który przybył tu aby kanonizować naszego Ro-
daka, którą będziemy obchodzić 9-10 czerwca 2017 roku. Książkę 
wydało Wydawnictwo Ruthenus Rafał Barski z Krosna, skład, 
projekty okładki i obwoluty są autorstwa Bogdana Szczurka z Du-
kli. Autorami zdjęć są: Juliusz Stola, o. Dobromił Godzik OFM, 
źródłem zdjęć jest również archiwum klasztoru oo. Bernardynów 
w Dukli. Książka składa się ze: wstępu, przedmowy, 8 rozdziałów.

Można będzie ją nabyć podczas Dni Dukli, na stoisku z ma-
teriałami promocyjnymi gminy Dukla, a także w Informacji Tu-
rystycznej w Dukli, ul. Trakt Węgierski 26a (I piętro na dworcu 
PKS).

Krystyna Boczar-Różewicz

Nagrody odebrali redaktorzy naczelni i burmistrzowie 
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Nowy wóz strażacki dla 
OSP Tylawa

Podczas badania technicznego Stara 244-GBM, pojazdu po-
żarniczego OSP w Tylawie okazało się, że konieczna jest naprawa 
zawieszenia, hamulców, sprzęgła oraz beczki, która uległa roz-
cieknięciu. Koszty naprawy okazały się wysokie i Zarząd zade-
cydował, że nie warto inwestować w stary wóz strażacki, dlatego  
w styczniu 2016 roku wszczęto poszukiwania ofert sprzedaży po-
jazdów specjalistycznych z innych jednostek. Po analizie propo-
zycji zakupu samochodu rozpoczęły się rozmowy Zarządu OSP 
w Tylawie z gminą Dukla. W marcu 2016 roku strażacy doko-
nali oględzin dwóch samochodów. Po specjalistycznej weryfi-
kacji technicznej pojazdów wybrano pojazd pochodzący z OSP 
Frydman (k. Nowego Targu), którego stan techniczny oceniono na 
bardzo dobry. Zarząd OSP w Tylawie złożył wniosek do burmi-
strza Dukli o zabezpieczenie środków na zakup Stara 244. Rada 
Miejska w Dukli Uchwałą nr XX/129/16 z dnia 30 marca 2016 
roku dokonała zwiększenia funduszy w zakresie bezpieczeństwa 
publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Koszty zakupu samo-
chodu wraz z polisą ubezpieczeniową, opłatą rejestracyjną i bada-
niem technicznym wyniosły 29 683,50 zł, w tym 2000,00 zł po-
chodziło z OSP Tylawa, a 27 683,50 zł z budżetu gminy Dukla.

Przekazanie samochodu nastąpiło 2 kwietnia 2016 roku.
Wioletta Jakieła

Dukielski Dzień 
Papieski

Uczcili uczniowie, panie 
Józefa Winnicka-Sawczuk i 
Małgorzata Lasek-Such, które 
uczniów zainspirowały i przy-
gotowały do występu oraz wi-
dzowie. Wspaniale odbierałam, 
bo podanie było na 6-ę; myślę, 
że jeszcze pamiętam, za co na-
leży się ocena celująca: zaan-
gażowanie, popularyzowanie, 
prowadzenie działań, twórcze 
i aktywne uczestnictwo - było 
wszystko, z dbałością o temat, 
atrakcyjny przekaz i widzów.

Do uszu widzów docierały:
• proste, czytelne słowa: 

MIŁOŚC, RADOŚĆ, ale  
i CIERPIENIE, ŚMIERĆ,

• słynne, uspokajające NIE 
LĘKAJCIE SIĘ, 

• ale również pobudzające do 
działań: 

• NIE MA CIĘŻARU, KTÓ-
REGO NIE MOGLIBY-
ŚCIE UDŹWIGNĄĆ; 

• NIE MA TRUDNOŚCI, 
KTÓREJ NIE MOGLIBY-
ŚCIE SPROSTAĆ.
Niby jasne, ale ludziom po-

trzebny jest przykład, bodziec, 
doping, bohater.

Ojciec święty Jan Paweł II 
budował moralny fundament 
współczesnego świata. Gdy 
odszedł – cały świat wstrzy-
mał oddech. Nie bez powodu. 
Warto o tym przypominać ze 
względu na powyższe potrzeby, 
ale również dlatego, że tak 
wielu nie korzysta z tego fun-
damentu, a nawet świadomie 
go burzy. Nie miałoby to du-
żego znaczenia, gdyby ofiarami 
tego działania nie byli zwykli 
Polacy – mieszkańcy gmin, wo-
jewództw, państwa.

Jak to dobrze, że są osoby 
(nie tylko duchowni), które 
dbają o to, by nie tylko pamię-
tać ale zadbać o przekaz. I ro-
bią to wspaniale i niesztam-
powo, angażując młodzież. 
Wielu (wymyślne zaprosze-
nia, atrakcyjne afisze, duże 
wydatki z publicznych pienię-
dzy nie robią takiej frekwencji) 
osobom chciało się przyjść, zo-
baczyć, posłuchać, zaśpiewać 

PODZIĘKOWANIE
Szkolne Koło Caritas działające przy Zespole Szkół nr 

1 w Dukli składa serdeczne podziękowanie panu Piotrowi 
Majkutowi Prezesowi Zarządu, oraz Przedsiębiorstwu 
Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie Spółka  
z o. o. za wsparcie finansowe, które pozwoliło zakupić 
stroje ludowe dla 25 uczniów, oraz inne elementy po-
trzebne do występów artystycznych.

Józefa Winnicka-Sawczuk 
opiekun Szkolnego Koła Caritas

Gminny Dzień 
Dziecka

5 czerwca br. w niedzielne 
popołudnie na obiektach 
Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Dukli odbył się 
Gminny Dzień Dziecka 2016. 
Już przed południem roze-
grany został turniej piłki nożnej 
– MOSiR Dukla Summer Cup 
dla rocznika 2008. Kiedy w 
końcu piękne słońce zaświeciło 
nad Duklą, na wszystkich wy-
trwałych, którzy nie zniechę-
cili się kapryśną pogodą cze-
kało mnóstwo atrakcji, z któ-
rych można było korzystać do 
późnego wieczora. Do dyspo-
zycji dzieci były dmuchańce ze 
zjeżdżalnią i trampoliną, paint-
ball, możliwość przejażdżki na 
koniu i kucyku, liczne występy 
cyrkowe z pokazami wielkich 
baniek mydlanych, oraz atrak-
cja wieczoru – pokaz tańca 
z ogniem „ Fire Show”. 

Równocześnie odbywały 
się występy wokalno – ta-
neczne. Uczniowie klasy II 
„a”- członkowie grupy tanecz-
nej „Muzyka, Kolor, Ruch”  
z Zespołu Szkół Nr 1 w Dukli 
zaprezentowali swoje układy 
taneczne w rytmie muzyki lat 
80-tych. Również Drużyna 
Harcerska „Iskra” po raz pierw-
szy miała okazję wystąpić wo-
kalnie, jak również przybliżyć 
nam swoją działalność, którą 
zaciekawiła przybyłe dzieci. 
Na koniec wystąpiła solistka 

Wioletta Jakieła z przygotowa-
nym repertuarem. Wszystkie 
występy sceniczne umilały czas 
przybyłym dzieciom, ich rodzi-
com oraz opiekunom. OSP Du-
kla, jak co roku przyjechała wo-
zami strażackimi, aby prezen-
tować je „małym strażakom”. 
Nade wszystko ogromnym za-
interesowaniem cieszyły się 
przejażdżki quadem. Uczest-
nicy Gminnego Dnia Dziecka 
mogli brać udział w warszta-
tach garncarskich, cyrkowych, 
żonglerskich oraz spróbować 
chodzenia na szczudłach. Ani-
matorzy prowadzili liczne za-
bawy ruchowe z rozbawionymi 
dziećmi.

Uśmiechnięte, wymalo-
wane twarze najmłodszych 
świadczyły o tym, że zabawa na 
tegorocznym Gminnym Dniu 
Dziecka była bardzo udana. 

Za współorganizację im-
prezy dziękujemy Ośrodkowi 
Kultury w Dukli oraz Du-
kielskiemu Stowarzyszeniu 
„Wspólnie ponad podziałami” 
pod przewodnictwem Justyny 
Zimny – Frużyńskiej. Podzię-
kowania kierujemy również do 
strażaków OSP Dukla. Serdecz-
nie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy wystąpili na scenie – ZS nr 
1 w Dukli, 6 DH “Iskra” oraz 
Wiolettcie Jakieła. 

Zapraszamy za rok!
Anna Szczęsny

Nowa jakość  
w starych murach, 
czyli adaptacja budynku w Cergowej

Jest zniszczony, stary, opuszczony i popadający każdego dnia 
w coraz większą ruinę - mowa o budynku mieszczącym się w po-
bliżu Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej (dawne 
zabudowania PGR-u). 

W planach gminy Dukla jest przeznaczenie go na cele miesz-
kalne. Budynek wymaga generalnego remontu.

Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa nie-
zbędna do podjęcia działań remontowych. Termin jej zakończenia 
przewidziano na 30 sierpnia br.

Natalia Belcik

Premiery książkowe
W tym miesiącu wspólnie z Grażyną Wróbel z Czytaninki 

pragniemy przedstawić trzy ciekawe premiery książkowe na mie-
siąc lipiec: 

1. Emilly Giffin – „Pierwsza przychodzi miłość” – premiera 
6 lipca br., literatura obyczajowa i romans. Książki tej autorki 
czyta się niezwykle przyjemnie. Mamy nadzieję, że i tym razem 
autorka nas nie zawiedzie. 

2. Agata Czykierda-Grabowska - „Jak powietrze” – pre-
miera 20 lipca br., literatura obyczajowa i romans. To druga 
książka niezwykle utalentowanej polskiej autorki. 

3. Brittainy C. Cherry – „Powietrze, którym oddycha” – 
premiera 20 lipca br., literatura współczesna. Autorka podbiła na-
sze serca powieścią „Kochając Pana Danielsa”, o której wciąż nie 
możemy zapomnieć. 

Chciałybyśmy Wam również uchylić rąbka tajemnicy, z kim 
mamy zamiar przeprowadzić wywiady. 

A będą to między innymi: Dorota Schrammek, Skarlet i nie 
tylko. Zapraszamy serdecznie na nasze fanpage oraz na blog!

 Claudia z Zaczytanej i Grażyna z Czytaninki

BARKĘ. Podczas występu pa-
dły ważne słowa, ale ważniej-
sze są zawsze czyny – ten wy-
stęp to twórcza i owocna, praca 
uczniów i ich opiekunów.

Dziękuję serdecznie za tę 
godzinę lekcji, pouczenia, przy-
pomnienia, rozrywki i za pa-
pieską kokardkę (też zapewne 
dzieło uczniów).

Życzę super pomy-
słów i działań nauczycielom  
i uczniom. Bądźcie nadal wspa-
niali. Wiem, co mówię: polscy 
nauczyciele to wartościowi, za-
angażowani pracownicy, często 

pasjonaci, a polska młodzież 
ma ambicje i marzenia na po-
ziomie światowym. Ich speł-
nienie niekoniecznie zależy od 
nich, na pewno - nie tylko od 
nich.

Tak sobie myślę, że gdyby 
nasze władze zauważyły mo-
ralne przesłania największego 
Polaka i utknęły na jego funda-
mencie, nie byłaby to stagna-
cja, ale rozwój. A nasza mło-
dzież nie musiałaby emigrować 
za chlebem.

emerytowana nauczycielka,  
Izabela Chłap,
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Dzień Działacza 
Kultury 

Uroczystość organizowana jest, by nagrodzić i pokazać 
ludowych działaczy i ich twórczość. Aby podziękować tym 
wszystkim, którzy działalność kulturalną traktują jak misję, 
jak swoje życiowe motto, dla których dbałość o dziedzictwo 
kulturowe jest pasją, sposobem na życie.

Spotkania w gronie ani-
matorów, twórców i działa-
czy tradycyjnie stały się oka-
zją do uhonorowania osób, 
które szczególnie zasłużyły się 
dla kultury. Należy podkreślić, 
że powiat krośnieński jest jed-
nym z nielicznych, gdzie świę-
tuje się w tak podniosły sposób 
i docenia ludzi kultury. Od kil-
kunastu lat Starosta Krośnień-
ski wręcza specjalne nagrody 
za wybitne osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycz-
nej, upowszechniania i ochrony 
kultury.

 W tym roku wręczono 
cztery nagrody indywidualne  
i cztery zbiorowe.

Laureaci nagrody:
• Anna Warchoł, inicjatorka  

i animatorka wielu przedsię-
wzięć promujących kulturę, 
m.in. założycielka grupy ob-
rzędowej „Dłużanki”,

• Stanisław Lorenc, były czło-
nek kapeli ludowej „Swoki” 
oraz Jaśliskiego Chóru Para-
fialnego. Obecnie należy do 
kapeli „Jaśliszczanie”,

· Jan Omachel, wieloletni dzia-
łacz kulturalny, członek Sto-
warzyszenia „Dębina”

• Janusz Ziomek, założyciel 
Chóru Kameralnego „Lau-
dis” z Lubatówki oraz jego 
dyrygent,

• Zespół Śpiewaczy „Ustro-
bianki” z Ustrobnej, zespół 
działa od 48 lat, jest anima-
torem życia kulturalnego 
gminy,

• Zespół Śpiewaczy „Chorko-
wianie” z Chorkówki, ze-
spół aktywnie uczestniczy w 
wydarzeniach artystycznych 
i swoim śpiewem uświetnia 
uroczystości gminne i po-
wiatowe,

• Grupa Artystyczna KGW  
z Korczyny - Spornego, przez 
ponad 50 lat grupa aktyw-
nie uczestniczy w życiu spo-
łecznym i kulturalnym gminy  
i powiatu,

• Kapela Ludowa „Pogórza-
nie” koncertuje zarówno  
z espołem jak i samodziel-
nie, na rożnych uroczysto-
ściach gminnych, powiato-
wych, wojewódzkich i zagra-
nicznych.

 Jak co roku ludzi kultury doce-
nia także Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodo-
wego honorując zasłużonych 
odznaczeniem „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”. O te 
odznaczenia wystąpił Sta-
rosta Krośnieński na wnio-
ski wójtów, burmistrzów 
oraz dyrektorów ośrodków 
kultury.

Odznaczenia otrzymali:
• Alicja Adamik, propagatorka 

kultury ludowej, od ponad 20 
lat pełni funkcję kierownika 
zespołu śpiewaczego „Se-
niorzy”,

• Maciej Kandefer przez 21 lat 
był dyrygentem Orkiestry 
Dętej działającej przy OSP  
w Besku,

• Danuta Kostyra, poetka, au-
torka scenariuszy do różnych 
sztuk i obrzędów, od 15 lat 
jest członkinią zespołu ob-
rzędowo - śpiewaczego „Sza-
rotka - Duklanie”,

• Stanisław Lorenc, muzyk, 
akompaniator, członek ka-
peli „Jaśliszczanie”, utalen-
towany rzeźbiarz i malarz,

• Edward Marszałek, wielo-
letni działacz kulturalny, pre-
zes Stowarzyszenia Kultural-
nego „Dębina”, ma w swoim 
dorobku kilkaset artykułów 

opublikowanych na łamach 
prasy ogólnopolskiej, regio-
nalnej i lokalnej,

• Małgorzata Walaszczyk - 
Faryj, założycielka zespo-
łów „Gabi”, „Acola”, „Sza-
rotka - Duklanie”, kapeli 
„Duklanie”, założycielka 
Dukielskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, inicjuje 
i realizuje wiele projektów 
kulturalnych.

 Nagrody i odznaczenia 
wręczali przewodniczący Rady 
Powiatu Edward Nowak, staro-
sta Jan Juszczak, wicestarosta 
Adolf Kasprzyk oraz urzędu-
jący członek Zarządu Powiatu 
Aleksander Mercik.

Po raz piąty, w dowód uzna-
nia za dobrą współpracę w 
dziedzinie kultury z samorzą-
dem Powiatu Krośnieńskiego 
starosta Jan Juszczak wręczył 
pamiątkową statuetkę z wize-
runkiem Patrona Powiatu Kro-
śnieńskiego św. J.S. Pelczarem, 
Tiborovi Kubicka, dyrektorowi 
Centrum Oświaty i Kultury  
w Stropkovie na Słowacji.

Podsumowując spotkanie 
starosta Jan Juszczak zwrócił 
uwagę, iż Powiat Krośnieński 
już po raz 15. organizuje spo-
tkanie z elitą kultury na obsza-
rze powiatu. W tym określeniu 
działacz - mieści się wszystko. 
To są Ci Państwo, którzy daje-
cie nam radość ze swojej twór-
czości. Sami zapewne też się 
ubogacacie i radujecie tym co 

tworzycie. Bo ziemia krośnień-
ska jest piękna, ale również 
piękna bogactwem ludzi kul-
tury. Organizując uroczystość 
po raz piętnasty nie brakuje 
nam tych, których chcemy uho-
norować nagrodami. Gratuluję 
wszystkim odznaczonym oraz 
nagrodzonym i życzę, aby ni-
gdy nie zabrakło im weny two-
rzenia. Cieszymy się z kultury, 
bo św. Jan Paweł II powiedział 
„Każdy człowiek żyje przez 
kulturę i dla kultury” i niech tak 
pozostanie.

W imieniu nagrodzonych 
i odznaczonych słowa podzię-
kowania dla organizatorów 
przekazał Edward Marszałek - 
Mistrz Mowy Polskiej, podkre-
ślając, że niewiele jest takich 
samorządów jak krośnieńskie 
starostwo, które dba o zauwa-
żanie i docenianie ludzi kultury 
oraz inicjowanie takich uroczy-
stości. 

Podczas święta ludzi kul-
tury nie mogło zabraknąć czę-
ści artystycznej, która była bar-
dzo atrakcyjna i urozmaicona. 
Przed licznie zgromadzoną pu-
blicznością wystąpili: Kapela 
Ludowa „Pogórzanie”, Zespół 
Kameralny z Zespołu Szkół 
Muzycznych im. Ignacego Pa-
derewskiego w Krośnie, Mło-
dzieżowy Zespół Taneczny 
„Omega” z Chorkówki oraz 
Zespół Dziecięcy „Mali Rogo-
wice” z Rogów.

Ewa Bukowiecka

SUKCES KAPELI „DUKLANIE”
Dnia 22 maja br. w Korczy-

nie odbył się XIII Przegląd Pie-
śni i Muzyki Ludowej XXXII 
KROPA. Celem konkursu jest 
ochrona, dokumentacja i pro-
pagowanie śpiewu i muzyki lu-
dowej, a także wytypowanie re-
prezentantów Regionu Kro-
śnieńskiego na 50 Ogólnopol-
ski Festiwal Kapel i Śpiewaków 
Ludowych „Kazimierz Dolny 
2016” oraz przedstawicieli Wo-
jewództwa Podkarpackiego na 
50 Ogólnopolski Festiwal Folk-
loru Polskiego „Sabałowe Baja-
nia” w Bukowinie Tatrzańskiej. 
W tym roku w jury konkursu 
zasiedli: dr Andrzej Karczma-
rzewski – etnograf – przewod-
niczący; Jolanta Dragan – et-
nograf, Muzeum Kultury Lu-
dowej w Kolbuszowej; Maria 
Kula – etnolog, instruktor, Wo-
jewódzki Dom Kultury w Rze-
szowie oraz Emilia Jakubiec-
Lis – muzyk, socjolog kultury, 
Muzeum Etnograficznego im. 
F. Kotuli w Rzeszowie. W prze-
glądzie wzięło udział 44 uczest-
ników w kategoriach: zespoły 

śpiewacze, kapele, soliści in-
strumentaliści, soliści śpiewacy 
i gawędziarze. 

W tegorocznym przeglą-
dzie Gminę Dukla reprezento-
wała kapela „Duklanie” w skła-
dzie: Piotr Jakieła – kontrabas, 

Kapela Duklanie podczas występu w Kroczynie

Dzień Dziecka  
w Lipowicy 

Z olbrzymią satysfakcją pragniemy podzielić się wraże-
niami z Dnia Dziecka zorganizowanego 2 czerwca 2016 r.  
w Domu Ludowym w  Lipowicy przez Stowarzyszenie „Liposka”. 

Na ten wyjątkowy dzień zostali zaproszeni najmłodsi miesz-
kańcy wioski oraz dzieci pracowników „Kamieniołomu Lipo-
wica”. Wspólnie ponad 50 dzieci brało udział w aktywnym wy-
poczynku w gronie najbliższych. Na najmłodszych czekało mnó-
stwo atrakcji. Dzieci, dzięki animatorom z Ośrodka Kultury w Du-
kli, brały udział w różnych zabawach i grach sportowych. Dużym 
zainteresowaniem cieszyło się robienie przeróżnych zwierzaków 
z balonów, a malowanie twarzy dzieci zrobiło prawdziwą furorę. 
Największą jednak atrakcją były zabawy ruchowe i muzyczne oraz 
liczne konkursy z nagrodami, które uatrakcyjniły ten wyjątkowy 

dzień. Organiza-
torzy zadbali rów-
nież o część kuli-
narną. Dzieci pod-
czas trwania im-
prezy częstowały się 
słodyczami, owo-
cami i kiełbaskami z 
grilla. Na zakończe-
nie każde dziecko 
otrzymało mały 
upominek. Atmos-
fera zabawy, dobry 
humor, pamiątkowe 
fotografie, a przede 
wszystkim uśmiech 
na twarzy każdego 
dziecka, sprawiły, 
że dzień należał  do 
wyjątkowych i bar-
dzo udanych.  

Składamy serdeczne podziękowania pracow-
nikom Ośrodka Kultury w Dukli za przeprowa-
dzenie  licznych i atrakcyjnych zabaw dla dzieci. 
Szczególne podziękowania kierujemy do Pana 

Stanisław Kafel – akordeon, 
Artur Szajna – cymbały, Jaro-
mir Faustus – klarnet i Kata-
rzyna Michna – skrzypce. Ze-
spół, zgodnie z regulaminem, 
wykonał cztery utwory instru-
mentalne pochodzące z re-

gionu rzeszowskiego: „Za las 
chłopcy za las”, „Szła dziew-
czyna”, „Rumpaj-dyna” oraz 
„Słoneczko na zachodzie”. Ka-
pela w obecnym składzie gra 
dopiero 2 miesiące. Podczas 
konkursu stanęła w szranki  
z zespołami mającymi już na 
swoim koncie liczne występy  
i nagrody na przeglądach mu-
zyki ludowej. Był to więc dla 
kapeli duży sprawdzian umie-
jętności. Tym bardziej cieszy 
fakt, że nasi reprezentanci zo-
stali zauważeni i nagrodzeni 
przez jury wyróżnieniem.  
W kategorii kapel I miejsce 
zdobyli: „Lisznianie” z Lisz-
nej oraz kapela Zastawnych  
z Brzostka. 

 Sukces kapeli „Duklanie” 
napawa optymizmem na przy-
szłość i jest dla Ośrodka Kul-
tury w Dukli potwierdzeniem, 
że wielomiesięczne starania  
o utworzenie zespołu z sze-
rokim instrumentarium były 
słuszne. Dla instrumentalistów 
natomiast jest to ogromna mo-
tywacja do dalszej pracy i roz-
woju swoich umiejętności.

Katarzyna Michna

Piotra Majkuta- Prezesa PPMD w Rzeszowie, 
który przyczynił się do zorganizowania i ufundo-
wania tej integracyjnej imprezy dziecięcej.  

Stowarzyszenie „Liposka”
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38-450 Dukla, ul.Kościuszki 4
tel/fax: 13 43 300 25

e-mail: osrodekkultury@dukla.pl
i n f o r m u j e

Ośrodek Kultury w Dukli informuje

Dukla – malowana 
pędzlem

10 czerwca 2016 r. w Transgranicznym Centrum Wymiany 
Kulturalnej odbył się wernisaż wystawy poplenerowej „Dukla 
malowana pędzlem”. 

Wystawa jest wynikiem 
pleneru, który został zorganizo-
wany po raz trzeci przez Ośro-
dek Kultury w Dukli w ramach 
kontynuacji projektu: „Plener 
malarski artystów plastyków 
oraz warsztaty dla uzdolnio-
nej młodzieży”, współfinanso-
wanego przez Unię Europejską 
na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich z zakresu małych 
projektów w ramach działania 
413” Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju ”objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013. 

Podczas pięciu dni plene-
rowych malarze zmierzyli się 
z tematem „Dukli i okolic”, jej 
architektury, zabytków i krajo-

brazu. Każdy z twórców pod-
szedł do danego zagadnienia 
indywidualnie na swój wła-
sny sposób. W wyniku tego po-
wstały prace różne w techni-
kach malarskich jak i spojrze-
niu artystycznym. W tym sa-
mym czasie odbyły się warsz-
taty dla uzdolnionych dzieci  
i młodzieży z naszej gminy. Za-
proszeni malarze poprowadzili 
zajęcia, podczas których „mło-
dzi artyści” mogli zapoznać się 
z techniką graficzną monotypią. 
Kolejną poznaną techniką były 
pastele olejne, dzięki którym 
powstały prace mocne w ko-
lorze i wyrazie artystycznym. 
Najmłodsza grupa dziecięca 
tworzyła przestrzenne, kolo-

rowe wycinanki. 
Dzieci i młodzież 
mogli skorzystać 
z wiedzy i z do-
świadczeń zapro-
szonych uczest-
ników pleneru, 
rozwijać swoją 
wrażliwość arty-
styczną i spojrze-
nie na otaczający 
ich świat. Efek-
tem powstałych 
prac malarskich 
jest wystawa po-
plenerowa, którą 
można oglądać 
do 28 lipca 2016 
roku w Trans-
g r a n i c z n y m 
Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli.

Gduli w Strzyżowie. Od roku 
2004 członek Związku Pol-
skich Artystów, Malarzy i Gra-
fików w Rzeszowie. Od 2005 
roku jest członkiem Towarzy-
stwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Przemyślu. Tworzy w tech-
nice akrylowej, pasteli i akwa-
reli. Jest laureatem konkursów 
akwareli w latach 2002–2009 
oraz Nagrody Fundacji Kry-
gowskich „Obraz, Rzeźba, Ry-
sunek, Grafika roku 2009”  
w Rzeszowie. 

Beata Szajna - jest absol-
wentką Szkoły Plastycznej im. 
Piotra Michałowskiego w Rze-
szowie oraz Wydziału Sztuki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Zajmuje się malarstwem i ry-
sunkiem. Jej ulubione tech-
niki malarskie to: olej, akwa-
rela i pastel. Rysunki wykonuje 
ołówkiem. Od kilkunastu lat 
jest projektantką Krośnieńskich 
Hut Szkła. 

Renata Pelczar - absol-
wentka Państwowego Liceum 
Sztuk Plastycznych im. Pio-
tra Michałowskiego w Rzeszo-
wie oraz Wydziału Sztuki Uni-

„Twórczość ukryta” 
Wystawa nietypowa

W sierpniu br. planowana 
jest wystawa, której bohaterami 
będą mieszkańcy gminy Dukla, 
tworzący w zaciszach swych 
domów swoiste arcydzieła 
sztuki. Serdecznie zachęcamy 
osoby malujące obrazy, rzeź-
biące, wykonujące biżuterię, 
ozdoby koronkowe i wszelkie 
inne ciekawe przedmioty wy-
konane ręcznie o podzielenie 
się swoją pasją z mieszkańcami 
i turystami. Prosimy o zgłasza-
nie się w Ośrodku Kultury w 
Dukli, w Informacji Turystycz-
nej, jak również w pokoju 301 
w Urzędzie Miejskim w Dukli 
do 22 lipca 2016 r. Wszelkie 
pomysły mile widziane. 

Zachęcamy najbliższych 
o namówienie swoich uzdol-
nionych członków rodziny do 
wzięcia udziału w przedsięwzię-
ciu ukazującym kreatywność  
i samodyscyplinę mieszkańców 
naszej gminy. Wystawa ma na 
celu docenienie ludzi z pasją, 
zarówno artystów jak i amato-
rów, których w naszej gminie 
nie brakuje. Wernisaż wystawy 
planowany jest na 5 sierpnia,  
a wystawę będzie można oglą-
dać do końca sierpnia w Trans-
granicznym Centrum Wymiany 
Kulturalnej w Dukli, ul. Trakt 
Węgierski 38.

Anna Chłopecka

Informacja Turystyczna w Dukli, ul. Trakt Węgierski 26a,  
tel. 13 43 35 616

Urząd Miejski w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, tel. 13 43 29 133

Obok znanych 
nam poetów takich 
jak Barbara Grusz-
ka-Zych, Jarosław 
Marek Rymkiewicz 
czy tegoroczny Lau-
reat Nagrody im. 
Szymborskiej, Ja-
kub Kornhauser, zna-
lazł się nasz dukiel-
ski poeta Konrad Si-
kora wraz ze swoim 
tomikiem „Napisani 
na ścianach”. Cho-
ciaż książka nie do-
stała się do grona fi-
nalistek, to już sam 
fakt wyłonienia jej 
spośród 199 innych 
tomików zasługuje 
na gratulacje. Tomik 
został zaprezento-
wany dukielskiej publiczności 
w ubiegłym roku w Muzeum 
Historycznym – Pałac w Dukli. 
Poezja w nim zawarta skupia 
się wokół problemu człowieka 
w jego relacji do drugiej osoby i 
świata oraz wieczności. Rzadko 
pojawia się otwarcie temat rela-
cji z Bogiem, co pozwala każ-

demu czytelnikowi sięgnąć głę-
boko w przestrzeń poetycką, 
jaką proponuje nam poeta. 

Tomik można nabyć u au-
tora. Zachęcamy do lektury! 
Autorowi serdecznie gratulu-
jemy tego wspaniałego wyróż-
nienia! 

Monika KryniewiczUczestnicy wernisażu wystawy „Dukla malowana pędzlem”

wersytetu Rzeszowskiego. Od 
2013 r. jest członkiem Rady 
Programowej przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Korczy-
nie. Za swoją działalność spo-
łeczną i kulturalną uhonoro-
wana została medalem „Zasłu-
żony działacz kultury”, nada-
nym przez Ministra Kultury 
Rzeczypospolitej Polskiej Wal-
demara Dąbrowskiego w 2005 
r. Wykonuje prace w techni-
kach: olejnej, akwareli, pasteli 
olejnej oraz rysunki wykonane 
ołówkiem.

Iwona Jankowska - Ko-
zak - od 2008 roku należy do 
Związku Polskich Artystów 
Malarzy i Grafików w Rzeszo-
wie. Uczestniczyła w między-
narodowym projekcie „Sztuka 
bez granic”. Tworzy głownie 
w technikach: olejnej, akwa-
reli i akrylu. Prowadziła warsz-
taty malarskie dla dzieci i mło-
dzieży w ramach projektu „Na-
sza przeszłość jest naszą przy-
szłością” i „Sztuka młodego 
człowieka”. Współrealizowała 
polsko-ukraińskie plenery.

Maria Wiktoria Mo-
stek - absolwentka Państwo-
wego Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Rzeszowie i Studium 

Pedagogicznego przy Politech-
nice Rzeszowskiej. Należy do 
Kobiecej Grupy Plastycznej 
„Droga” działającej w WDK 
w Rzeszowie. Uprawia malar-
stwo sztalugowe olejne i akry-
lowe, rysunek, akwarelę, pa-
stele i techniki własne.

Małgorzata Patronik - w 
kierunku plastycznym zaczęła 
kształcić się w 2007 r. w sa-
nockim BWA. Maluje w Klu-
bie Plastyka ODK Puchatek w 
Sanoku. Brała udział w warsz-
tatach malarskich w Otwartej 
Pracowni PWSZ w Sanoku w 
Zakładzie Edukacji Artystycz-
nej. Maluje farbami olejnymi 
i suchymi pastelami: pejzaże, 
architekturę, martwą naturę  
i kwiaty. Pisze ikony tradycyjną 
metodą na desce temperą żółt-
kową. Zajmuje się rękodziełem 
artystycznym.

Wszyscy artyści posiadają 
w swoim dorobku wystawy in-
dywidualne i zbiorowe, uczest-
niczą w warsztatach i plenerach 
malarskich, a ich prace znaj-
dują się w kolekcjach prywat-
nych w kraju i zagranicą.

Anna Lenkiewicz 
OK w Dukli

Konrad Sikora 
nominowany 

W czerwcu br. Kapituła Nagrody Orfeusza im. K. I. Gał-
czyńskiego za najlepszy tom poetycki 2015 roku ogłosiła 20 
twórców nominowanych do tejże nagrody. Na tegoroczną edycję ple-

neru zaprosiliśmy artystów ma-
larzy, o znacznym już dorobku 
artystycznym, a byli to:

Józef Franczak - współza-
łożyciel i pierwszy prezes To-
warzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych im. Władysława 
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110 lat w służbie mieszkańcom Łęk Dukielskich

Kto śpiewa, dwa razy się modli

Dla zachowania kultury duchowej,  
tradycji i obyczajów

Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy „Równianie” Stoisko IT w Dukli z materiałami promującymi Duklę  Fot. kbr

Śłubowanie młodzieży strażackiej

Strażacy OSP z Łęk Dukielskich w drodze do kościoła ze sztandarem

Chór „Karmal” ze Stropkowa Chór „Echo” z Krosna

Fot. Henryk Kyc

Fot. Henryk Kyc

110 lat w służbie mieszkańcom 
Łęk Dukielskich

Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Łękach 
Dukielskich obchodziła 18 
czerwca Jubileusz 110. lecia 
istnienia. Z tej okazji odbyła się 
najpierw uroczysta Msza św., 
w której uczestniczył podod-
dział strażaków ze sztandarem. 
W Mszy św. uczestniczyli także 
zaproszeni goście, rodziny stra-
żaków oraz Panie z niezapo-
mnianej drużyny lat 60. tych, 
która reprezentowała Polskę 
na zawodach w Austrii: Halina 
Dziadosz, Krystyna Śliwińska  
i Alina Krężałek.

Oprawę liturgiczną Mszy 
św., modlitwę wiernych oraz 
psalmy wykonali druhny i dru-
howie. Najważniejszym prze-
słaniem okolicznościowej ho-
milii ks. prob. Zdzisława było, 
że strażak, to jest KTOŚ, kto 
winien każdego dnia i w każdej 
sytuacji świadczyć swoim sło-
wem i postępowaniem o goto-
wości służby społeczności, pa-
rafii i drugiemu człowiekowi. 
Powinien być „światłem i solą” 
na życiowych drogach ludzkiej 
rodziny zdążającej ku wieczno-
ści. Błogosławieństwo dla braci 
strażackiej i ich rodzin oraz od-
śpiewanie pieśni ku czci św. 
Floriana zakończyło Mszę św.

Po przejściu do sali wido-
wiskowej odbyła się część ofi-

cjalna uroczystości, która pro-
wadzili: prezes Jednostki dh 
Józef Bal oraz dh Justyna 
Wierdak.

Rozpoczęto niezwykle pod-
niośle co zawsze ma miejsce, 
gdy następuje uroczyste wpro-
wadzenie sztandaru. Po ko-
mendzie naczelnika „Sztan-
dar OSP wprowadzić” poczet 
sztandarowy wprowadził sztan-
dar i ustawił się w wyznaczo-
nym miejscu, a następnie ze-
brani wysłuchali hymnu straży 
pożarnych.

Po tym doniosłym akcie 
przystąpiono do realizacji dal-
szych punktów uroczystości.

Prezes powitał uroczyście 
wszystkich gości wyrażając 
jednocześnie podziękowanie za 
ich przybycie. A gości było na-
prawdę spore grono: Andrzej 
Bytnar - burmistrz Dukli, dh 
Jan Kilar - prezesa Zarządu Po-
wiatowego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych w Kro-
śnie, st. bryg. Mariusz Bień-
czak - z-ca Komendanta Miej-
skiego Państwowej Straży Po-
żarnej w Krośnie, dh Andrzej 
Ukleja - członek Zarządu Po-
wiatowego i Prezes Zarządu 
Gminnego ZOSP w Dukli, dh 
Wiktor Madej - Komendant 
Gminnego ZOSP w Dukli, An-
drzej Krężałek - radny rady po-

wiatu w Krośnie, ks. Zdzisław 
Babiarz - proboszcz naszej pa-
rafii, Tomasz Węgrzyn i An-
drzej Kędra - radni Gminy Du-
kla, Krystyna Delimata – dy-
rektor naszej szkoły, Leszek 
Białogłowicz - właściciel firmy 
Auto-Serwis, Marian Nieko-
wal - właściciel składu budow-
lanego w Kobylanach, Ma-
rek Szołtun - właściciel firmy 
geodezyjnej, Małgorzata Tom-
kiewicz - prezes Kółka Rol-
niczego, Henryk Kyc - prezes 
Stowarzyszenia Jedność, Maria 
Kołacz – prezesa Koła Gospo-
dyń Wiejskich, Aleksander Śli-
wiński - prezes Klubu Sporto-
wego „Zorza”.

Po powitaniach prezes 
przedstawił rys historyczny na-
szej Jednostki spisany na kar-
tach kronik i opracowań histo-
rycznych.

Jubileusz był także okazją 
do nadania medali, a otrzy-
mali je:

„Złoty Medal Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” druhowie: 
Grzegorz Łajdanowicz, Ry-
szard Pietruś, Wojciech Krę-
żałek.

„Brązowy Medal Za Za-
sługi dla Pożarnictwa”: Tade-
usz Boczar, Justyna Wierdak, 
Kazimierz Tomkiewicz, Rafał 
Jakubik.

„Odznakę Stra-
żak Wzorowy” 
otrzymali z kolei: 
Mateusz Łajdano-
wicz, Tomasz Tom-
kiewicz i Łukasz 
Szombara.

Odznaczenia wrę-
czali: prezes Zarządu 
Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP Dh 
Jan Kilar oraz z- ca 
Komendanta Miej-
skiego PSP w Kro-
śnie st. bryg. Mariusz 
Bieńczak.

Odznaki „Za 
Wysługę Lat” wrę-
czono następującym 

druhom: Ireneusz Jastrzęb-
ski - 60 lat, Aleksander Kręża-
łek - 50 lat, Aleksander Śliwiń-
ski - 50 lat, Leszek Kołacz - 50 
lat, Władysław Kołacz - 50 lat, 
Bolesław Kołacz - 45 lat, Ma-
rek Widziszewski - 40 lat, Ta-
deusz Szombara - 35 lat, Mi-
chał Kogut - 35 lat, Józef Bal 
- 35 lat, Tadeusz Wierdak - 35 
lat, Tadeusz Boczar - 35 lat, 
Ryszard Pietruś - 30 lat, Woj-
ciech Krężałek - 30 lat, Krzysz-
tof Szpiech - 25 lat, Grzegorz 
Łajdanowicz - 15 lat, Justyna 
Wierdak - 10 lat, Rafał Jakubik 
- 10 lat, Tomasz Tomkiewicz 
- 10 lat, Damian Wierdak - 10 
lat, Dawid Szombara - 10 lat, 
Kinga Wierdak - 10 lat, Łukasz 
Szombara - 10 lat, Patryk Biały 
- 5 lat, Kamil Tomkiewicz - 5 
lat, Tomasz Krężałek - 5lat, To-
masz Krężałek s. Wojciecha - 5 
lat, Arkadiusz Węgrzyn - 5 lat.

Ostatnią odznakę „Mło-
dzieżowa Drużyna Pożarnicza” 
przyznano:

Złotą: Tomasz Krężałek 
s.Wojciecha, Jakub Koszela 
(nb), Arkadiusz Węgrzyn,

 Srebrną: Jakub Jastrzębski 
(nb), Paweł Krężałek, Żaneta 
Lichtarska, Brygida Wierdak,

Brązową: Sebastian Wę-
grzyn, Piotr Krukar (nb), Da-
wid Szpiech, Kamil Krężałek, 
Miłosz Koszela

Odznaki wręczali: bur-
mistrz Dukli Andrzej Byt-
nar, prezesa Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP w Dukli An-
drzej Ukleja oraz komendanta 
Oddziału Gminnego ZOSP w 
Dukli Wiktor Madej.

Odznaki „Za wysługę lat” 
otrzymali także nieobecni w 
tym dniu: Zenon Wierdak - 40 
lat, Jacek Węgrzyn - 30 lat, Ta-
deusz Krężałek - 30 lat, Ma-
riusz Gniady - 30 lat, Kazi-
mierz Tomkiewicz - 30 lat, 
Piotr Cypara - 15 lat, Sławomir 
Węgrzyn - 15 lat, Marcin Racz-
kowski - 10 lat, Mateusz Łaj-
danowicz - 10 lat, Jakub Ko-
szela - 5 lat.

W imieniu odznaczonych 
podziękowanie złożył dh Ry-
szard Pietruś. Kolejnym pod-
niosłym momentem uroczysto-
ści było ślubowanie członków 
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Dzień Działacza Kultury

Sobótkowe Spotkania 
z Folklorem

Dukielski Dzień Papieski

Dukla malowana pędzlem 
plener malarski

Wśród nagrodzonych z gminy Dukla: Małgorzata Walaszczyk-Faryj - dyrek-
tor OK w Dukli (3cia z prawej) i reprezentująca zespół „Szarotka - Duklanie” 
Danuta Kostyra (5ta z prawej)

Dzieci z warsztatów podczas pleneru malarskiego

Uczestnicy pleneru malarskiego

W drodze nad Dukiełkę

Fragment inscenizacji

Po prostu z natury Olbrzymy

Zawisak tawulec

Oleica krówka

15 maja Święto Polskiej Niezapominajki

Fot. Maria Walczak

Nie zapominajmy 
O pięknej podkarpackiej przyrodzie
O czystej źródlanej wodzie
O lasach tętniących życiem
O rzekach w naturalnym korycie
O łąkach pełnych kwiecia
O świątkach dźwigających brzemię stu-

lecia
O naszych polskich niezapominajkach
Delikatnych jak powiew majowego 

poranka

Niebo ze słoneczkiem 
To jest jej oblicze
Nie zapomnij o mnie
Do Polaków krzyczę
15 maja świętujmy kochani 
Nasze niezabudki bądźcie zawsze  

z nami 
Maria Walczak

Dla zachowania kultury 
duchowej, tradycji i obyczajów

Pierwszy po II wojnie światowej Ker-
mesz w Olchowcu odbył się w maju 1991 
roku. Minęło zatem 26 lat jak olchowieckie 
kermesze weszły na stałe w kalendarz im-
prez kulturalnych gminy Dukla. 

W tym roku w dniach 21-22 maja od-
był się XXVI Kermesz Łemkowski w Ol-
chowcu. Te cykliczne spotkania, ważne 
dla zachowania kultury duchowej Łem-
ków oraz tradycji i obyczajów, nawią-
zują do tradycyjnych obchodów lokalnych 
świąt o charakterze religijnym połączo-
nych z biesiadowaniem. Święto rozpoczęło 
także świętowanie obchodów 500-lecia Ol-
chowca. W sobotę 21 maja Kermesz rozpo-
czął się weczirnią i otwarciem wystaw te-
matycznych. 22 maja uroczysta msza św. 
rozpoczęła uroczystości niedzielne. W pro-
gramie były występy zespołów artystycz-
nych i pokaz rękodzieła artystycznego. 
Wystapiły Zespoły ze Słowacji, Legnicy, 
Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy Równia-
nie i Tereściacy z Zawadki Rymanowskiej 
i Mszany. Nie zabrakło również punktu in-
formacyjnego IT w Dukli z materiałami 
promocyjnymi gminy Dukla. Piękna po-
goda sprzyjała spotkaniom i przyjazdom 
do Olchowca, który rokrocznie odwie-
dzają stali jego bywalcy. Przybyli także go-
ście z Ukrainy i Słowacji. Można było za-
kupić piękne wyroby rękodzieła artystycz-
nego: ceramikę, wyroby z siana, rzeźby, 
krywulki, ikony, a także posmakować lo-

kalnych produktów jak np. łemkowskie 
pierogi z ziemniakami z cebulką, czy sery 
kozie.

Na uroczystości kermeszowe przybyli 
przedstawiciele władz lokalnych Elżbieta 
Wróbel – wiceburmistrz Dukli i Halina 
Cycak – sekretarz gminy Dukla, a także 
starosta krośnieński Jan Juszczak. Organi-
zatorem Kermeszu od kilku lat jest Zjed-
noczenie Łemków i sołectwo Olchowiec. 
Patronat medialny w tym roku objęło Ra-

dio Rzeszów.
Krystyna Boczar-Różewicz

110 lat w służbie mieszkańcom Łęk Dukielskich
u dokończenie ze str. 14 

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i od-
nowienie ślubowania przez członków jed-
nostki OSP Łęki Dukielskie. Drużyna mło-
dzieżowa wystąpiła przed szereg i powta-
rzała rotę ślubowania, którą odczytał pre-
zes jednostki OSP Łęki Dukielskie dh. Jó-
zef Bal:

„W pełni świadom obowiązków stra-
żaka – ochotnika uroczyście przyrzekam, 
czynnie uczestniczy w ochronie przeciwpo-
żarowej majątku narodowego, być zdyscy-
plinowanym członkiem ochotniczej straży 
pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym 
i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego  
i mienia”.

Ślubowanie młodzieży strażackiej było 
zwieńczeniem doniosłych i uroczystych 
aktów przeżywania jubileuszu. Ostatnim 
akcentem były podziękowania i życzenia. 
Rozpoczął prezes J. Bal, który w imieniu 
zarządu łęckiej Jednostki OSP serdecznie 
podziękował wszystkim mieszkańcom na-
szej miejscowości oraz sponsorom, którzy 
zechcieli wesprzeć finansowo działalność 
statutową Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Łękach Dukielskich. Szczególne słowa 
podziękowania skierował do: ks. Zdzisława 
Babiarza –za odprawienie mszy świętej  
w intencji strażaków i ich rodzin oraz Ma-

riana Niekowala, Andżeliki Mikosz – wła-
ścicielce firmy transportowej MIKO, 
Pawła Pietrusia –właścicielowi firmy po-
grzebowej CREDO w Łękach Dukielskich, 
Leszka Białogłowicza, Tadeusza Krężałka, 
Janusza Gajdy właściciel zakładu meblo-
wego z Dobieszyna oraz Marka Szołtuna.

 Swoje słowo skierował do braci stra-
żackiej Prezes Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP Dh Kilar Jan oraz Ko-
mendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. 
Mariusz Bieńczak, który wręczył okolicz-
nościowy list gratulacyjny. Burmistrz Du-
kli Andrzej Bytnar do życzeń dołączył oko-
licznościowy grawerton.

Statuetkę strażaka do życzeń dołożyły 
również panie z KGW. Podziękowanie za 
pamięć i zaproszenie złożyła w imieniu mi-
strzowskiej drużyny żeńskiej z lat 60. tych 
Krystyna Śliwińska.

Po podziękowaniach i życzeniach na-
stąpiła komenda „Sztandar OSP odmasze-
rować”, a prezes Bal zaprosił wszystkich 
na uroczysty obiad i wpisywanie się do 
księgi pamiątkowej.

Po obiedzie – niezwykle zresztą sma-
kowitym – nastała już swobodniejsza at-
mosfera, w której świętowano jubileusz do 
późnych godzin nocnych. 

Henryk Kyc
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

6. miejsce MOSiR 
Dukla

Po rocznej przerwie 28 maja br. do kalendarza rowerowego 
serii Cyklokarpat powróciło ze swoimi niełatwymi trasami i zna-
nym podjazdem pod górę Liwocz – Jasło. W tym roku na trzech 
różnorodnych trasach wystartowało łącznie 561 zawodników, któ-
rzy mieli do pokonania na dystansie Hobby- 22 km, na dystansie 
Mega- 61 km oraz na dystansie Giga- 80 km. 

Punkt Start/Meta umiejscowiony był w Parku Linowym z przy-
jemną bazą zarówno dla kibiców oraz dzieci, dla których przygo-
towano tor pumptrack. Organizatorzy zrezygnowali z wąskiego 
przejazdu przez most na rzece Wisłoka i usytuowali go na łące. 
Niebezpieczna rozjazdówka ulicami Jasła, z późniejszym moc-
nym podjazdem, rozciągnęła peleton tworząc różnorodne grupy 
pościgowe. Nie sposób zapomnieć o zjazdach, które na wyścigu 
przysparzały ogromną satysfakcję. Ciężkie podjazdy asfaltowe 
systematycznie pomniejszały siły natomiast słońce i wysoka tem-
peratura jeszcze bardziej potęgowały zmęczenie. 

Góra o wysokości 562 m n.p.m stanowiła dla zawodników 
spore wyzwanie. Na tych którzy potrzebowali na jej szczycie zła-
pać oddech czekała jednak platforma widokowa na dolinę Wisłoki 
oraz miasto Jasło. Temperatura i odkryte podjazdy asfaltowe wy-
magały odpowiedniego nawodnienia.

W Jaśle zawodnicy naszej sekcji zapisali na swoje konta ko-
lejne sukcesy w sezonie. Dominika Gosztyła po raz pierwszy 
wystartowała na dystansie „Mega” wygrywając z dużą prze-
waga w swojej kategorii wiekowej. Pozostali zawodnicy w ka-
tegoriach juniorskich meldowali się w czołówce: Hubert Dudzik 
był 4 (Hobby), Michał Niezgoda 3 (Mega). Drużynowo zajęliśmy 
6 miejsce. Gratulacje!

Szczegółowe infromacje na stronie www.mosir.dukla.pl
Mateusz Lorenc

Zmagania dukielskich 
zawodników  
w Sandomierzu

W sobotę 11 czerwca br. królewski Sandomierz był gospoda-
rzem a jednocześnie debiutantem w cyklu maratonów Cyklokar-
paty. Piąta runda sprowadziła do tego urokliwego miasta rzesze 
sympatyków kolarstwa. Dla wielu zawodników którzy regularnie 
startują tylko w Cyklokarpatach na pewno było to nowe doświad-
czenie ze względu na ukształtowanie terenu. Organizatorzy przy-
gotowali tradycyjnie trzy dystanse; Hobby 21 km (360 m prze-
wyższeń), Mega 47 km (630 m) i Giga 74 km (950 m), na któ-
rych wystartowało łącznie 471 kolarzy. W ramach zawodów od-
był się również wyścig dla dzieci w formule XCO z dobrą fre-
kwencja najmłodszych zawodników. Trasa w Sandomierzu była 
dość płaska, interwałowa z krótkimi podjazdami i zjazdami, krę-
tymi i wąskimi ścieżkami wokół różnych odmian sadów owoco-
wych. Start zlokalizowany został nad brzegiem Wisły. Do mety 
natomiast wiódł znakomity odcinek w wąwozie na końcu którego 
ustawiona była meta i zasłużona „mentalna” nagroda z ukończo-
nego wyścigu. 

Dukielska sekcja bardzo mocno pracowała na wynik w Sando-
mierzu ostatecznie zajmując 4 miejsce. 

Szczegółowe informacje na stronie www.mosir.dukla.pl
Mateusz Lorenc

Piotr Smolak na 
drugim miejscu

W sobotę 14-go maja br. Piotr Smolak - zawodnik sekcji MTB 
MOSiR Dukla wystartował w dwuetapowym Biegu Górskim. Za-
wody rozpoczęły się o godz. 10.00, a trasa wiodła z Chyrowej do 
Pustelni św. Jana i z powrotem. Całościowy dystans zmagań wy-
nosił 14,5 km. Trasa przebiegała szlakiem żółtym i czerwonym,  
a dodatkowym utrudnieniem był ciągle padający deszcz, który 
przyczynił się do rezygnacji ze startu niektórych zawodników. 
Drugi etap to Bieg Nocny odbywający się na tej samej trasie co I 
etap zmagań. Wyposażeni w latarki, telefony i gwizdki zawodnicy 
wystartowali o godz. 21.30. Nocą na trasie panowały ekstremalne 
warunki, doskwierało nie tylko ogromne błoto, ale nade wszystko 
rozciągająca się mgła. W Biegu Nocnym wystartowało 13 śmiał-
ków w tym 3 kobiety. Wszystkim, którzy odważyli się w tak trud-
nych warunkach w jednym dniu pokonać dwa dystanse po 14,5 
km należą się ogromne brawa. Zawodnik reprezentujący barwy 
MOSiR – Dukla w Biegu Dziennym zajął 3 miejsce w kat. open  
(1 godz. 13 min), natomiast w Biegu Nocnym na mecie był 2  

Piotr Smolak w trakcie trudnej rywalizacji w turnieju Day&Nihgt Run

w kat. open (1godz. 18 min). W rezultacie w łącznej klasyfikacji 
dwóch biegów uplasował się na 2 pozycji (2 godz. 31 min).

Gratulacje!
Anna Szczęsny

Kwiat paproci znalazła Małgorzta Bożętka i odebrała na-
grodę z rąk Małgorzaty Walaszczyk-Faryj - dyr. OK w Dukli

Sobótkowe Spotkanie  
z Folklorem

19 czerwca na dukielskim rynku odbyło się XVIII już Sobót-
kowe Spotkanie z Folklorem. W tym roku oprawa całej imprezy 
była wyjątkowa, ponieważ relację z dukielskich Sobótek transmi-
towano w ramach inauguracyjnego odcinka programu „Lato w re-
gionach” realizowanego przez TVP3 Rzeszów. Z samego rana na 
dukielskim rynku stanęły wozy transmisyjne i studio plenerowe,  
z których nadawano relację na żywo. 

Główne obchody Nocy 
Świętojańskiej rozpoczęły się 
o godzinie 17.00. Na scenie za-
prezentowały się zespoły ob-
rzędowo-śpiewacze i kapele lu-
dowe: „Tereściacy” z Zawadki 
Rymanowskiej, „Lubatowia-
nie” z Lubatowej, „Chorkowia-
nie” z Chorkówki oraz „Pogó-
rzanie” z Miejsca Piastowego. 
Artyści w cudowny sposób uka-
zali piękno polskiego folkloru, 
zabawiając licznie zgroma-
dzoną w tym roku publiczność 
śpiewem, tańcem i muzyką.  
O godzinie 20.00 na dukielskim 
rynku uformował się kolorowy 
orszak sobótkowy, w którym 
wzięli udział wszyscy zapro-
szeni artyści oraz publiczność. 
Korowód nad Dukiełkę popro-
wadzili członkowie zespołu ob-

rzędowo-śpiewaczego „Szarot-
ka-Duklanie” i kapela „Dukla-
nie”. Zgodnie ze zwyczajem 
kobiety zabrały ze sobą wianki 
uplecione z pięknych kwiatów 
i magicznych ziół. Gdy trady-
cji stało się zadość i wszystkie 
wianki spłynęły z nurtem rzeki, 
cały korowód ze śpiewem na 
ustach powrócił na rynek, gdzie 
przystąpiono do realizacji ko-
lejnych zwyczajów sobótko-
wych. Gdy słońce zaczęło za-
chodzić rozpalono dwa ogni-
ska, które dawniej miały chro-
nić przed złymi mocami i cho-
robą. Na scenie zespół obrzę-
dowy „Lasowiaczki” z Bara-
nowa Sandomierskiego przed-
stawił obrzęd sobótkowy. Arty-
ści ukazali słowiańskie tradycje 
związane z obchodami święta 

Kto śpiewa, dwa razy się modli..

ognia, wody, 
słońca i księ-
życa, urodzaju, 
płodności, ra-
dości i miłości. 

Po czę-
ści artystycz-
nej rozpoczęła 
się zabawa bie-
siadna z ze-
społem „FAIR 
PLAY” oraz 
p r z e p r o w a -
dzono ostatnią 
część programu 
tegorocznej So-
bótki, jaką było 
poszukiwanie 
kwiatu paproci. W tym roku 
szczęśliwym znalazcą magicz-
nego kwiatu paproci, obdarza-
jącego bogactwem, siłą i mą-

drością była pani Agnieszka 
Bożętka. Tegoroczna Noc 
Świętojańska zakończyła się po 
godzinie 24.00.

Katarzyna Michna

Już po raz siedemnasty w Sanktuarium św. Jana z Dukli w Dukli 
odbywał się Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych. 

12 czerwca br. w kościele OO. Bernardynów wystąpiły chóry: 
„Koloryt” z Rymanowa, „Karmel” ze Stropkova, „Cantate” z Iwoni-
cza, Żeński Chór „Harmonia” z Budapesztu i „Echo” z Krosna. To cu-
downe śpiewanie wpisało się już na stałe do tradycji muzycznej Podkar-
pacia. Chóry śpiewały dla Świętego Jana Pawła II i Świętego Jana z Du-
kli w dziewiętnastą rocznicę odwiedzin największego Polaka najwięk-
szego duklanina. Na zakończenie chóry i słuchacze zaśpiewali wspól-
nie „Barkę”, a gospodarze o. Ksawery, Sekretarz Gminy Dukla Halina 
Cycak, i wicestarosta krośnieński Adolf Kasprzyk wręczyli dyrygentom 
pamiątkowe statuetki i kwiaty. Organizatorem przeglądu jest już od sie-
demnastu lat: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gmina Dukla i Ośro-
dek Kultury w Dukli i klasztor OO. Bernardynów. Dziękując za przy-
bycie chórom i słuchaczom pani sekretarz Halina Cycak powiedziała:  
Wysłuchaliśmy pięknej muzyki, która oparta jest na muzyce natury,  
w którą wsłuchiwali się Święty Jan z Dukli i Święty Jan Paweł II wędru-
jąc po Beskidzie Niskim.

kbr



str. 22  nr 7/2016 nr 303  str. 23  

UKS Rekord Iwla  
w Turnieju Szachowym 
w Niebylcu

22 maja br. w Niebylcu odbyły się IV Otwarte Mistrzostwa 
Niebylca w szachach o Puchar Wójta Gminy Niebylec. 

Organizatorem zawodów był Zespół Szkół w Niebylcu. Turniej 
rozegrany został na dystansie 9 rund, tempem 15 min. na zawod-
nika, systemem szwajcarskim. Wystartowało 145 zawodników. 
Rozgrywki odbyły się w trzech grupach: grupa open – średni ran-
king 1529, grupa juniorzy 2000 – 2004 i juniorzy młodsi – średni 
ranking 1276 i grupa juniorzy młodsi 2005 i młodsi – średni ran-
king 1182. Zawody sędziował Pan Marian Bysiewicz.

Wyniki turnieju OPEN:
1. Sondej Dominik UKS SP 1 Leżajsk
2. Czernicki Bogdan TKKF Drogowiec Kraków
3. Hajdus Stanisław LKS Olszanica

Miejsca zawodników UKS Rekord Iwla: Gunia Jerzy (26/41).

Wyniki juniorów 2000 – 2004:
1. Stępniowski Jakub Leżajsk
2. Miąsik Adrian RzKSz Rzeszów
3. Kusiak Mateusz RzKSz Rzeszów

Miejsca zawodników UKS Rekord Iwla (MOSiR Dukla): 
Kluk Julia (13/42), Rędowicz Emanuela (24/42), Fornal Grzegorz 
(26/42) i Skrzęta Mateusz (29/42).

Klasyfikacja juniorek:
1. Olszewska Martyna RzKSz Rzeszów
2. Kluk Julia UKS Rekord Iwla
3. Słoniec Natalia UKS Orlik Rudnik n/Sanem
4. Rędowicz Emanuela UKS Rekord Iwla (MOSiR Dukla)

Mistrzostwa Województwa 
Podkarpackiego w szachach

W dniu 2 czerwca br. w Leżajsku odbyły się Mistrzostwa Wo-
jewództwa Podkarpackiego Juniorów i Juniorek w szachach szyb-
kich na rok 2016.

Organizatorami turnieju byli Podkarpacki Związek Szachowy 
w Rzeszowie, UKS SP1 Leżajsk oraz LO Leżajsk.

Zmagania rozegrane zostały w 6 grupach podzielonych na ka-
tegorie dziewcząt i chłopców. W zawodach wystartowało łącz-
nie 162 zawodników i 60 zawodniczek. Naszą gminę reprezen-
towali: Julia Kluk, Emanuela Rędowicz, Grzegorz Fornal, Witold 
Mysz, Hubert Urbański, Adrian Fornal i Karol Bożętka (członko-
wie UKS Rekord Iwla).

Wyniki zawodników UKS Rekord Iwla: Kluk Julia- 6 miejsce, 
Rędowicz Emanuela- 7 miejsce.

Fornal Adrian (5/9 pkt.) – 18 miejsce i Hubert Urbański (5/9 
pkt.) – 27 miejsce, Witold Mysza (4,5/9 pkt.) – 23 miejsce i Karol 
Bożętka (3,5/9 pkt.) – 30 miejsce, Grzegorz Fornal (4/9 pkt.) – 23 
miejsce.

Szczegółowe wyniki zawodów na stronie www.chessarbiter.
com/turnieje.php

Jerzy Gunia

Wyniki juniorów 2005 i młodsi:

1. Tomkiewicz Jakub UKS SP 1 Brzozów
2. Tokarz Izabela KSz Gambit Przeworsk
3. Szpila Szymon UKS SP 1 Brzozów

Miejsca zawodników UKS Rekord Iwla (MOSiR Dukla): 
Urbański Hubert (10/62) i Kowalewski Paweł (13/62).

Szczegółowe wyniki turnieju znajdują się na stronie: http://
www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_684/

Gratulujemy uzyskanych wyników!
Jerzy Gunia

Miłosz Sawczak 
srebrnym medalistą 
Mistrzostw Polski!

W dniach 4-5 czerwca br. w Międzyzdrojach odbyły się Mi-
strzostwa Polski Żaków w tenisie stołowym. W zawodach wy-
startowało 128 najlepszych zawodniczek i zawodników z całej 
Polski (64 zawodniczki i 64 zawodników). Nasz klub reprezen-
towała trójka zawodników: Maja Krukar, Miłosz Sawczak oraz 
Szymon Maciejewski. Młodzi tenisiści rozegrali bardzo dobre za-
wody, zdobywając następujące lokaty: 2 m. Miłosz Sawczak – gra 
pojedyncza, 9 m Szymon Maciejewski – gra pojedyncza, 5 m. 
Szymon Maciejewski / Miłosz Sawczak – gra podwójna, 25. m 
Maja Krukar – gra pojedyncza, 9 m. Maja Krukar /Teodorczuk 
Kinga – gra podwójna.

Bogdan Maciejewski

Dobry występ 
naszych zawodników 

Drużyna rowerowa - Jedlicze Team była organizatorem kolej-
nych zawodów zlokalizowanych w województwie podkarpackim 
pn. Grand Prix Gminy Jedlicze. Zawody odbyły się w miejscowo-
ści Długie, w formule XCO jednocześnie będąc przy tym pierw-
szą rundą cyklu. Wskazać należy, iż Organizatorzy wytyczyli bar-
dzo ciekawą i ambitną dla zawodników trasę, w której nie zabra-
kło wąskich, stromych podjazdów. Zmagania obfitowały w tech-
niczne zjazdy z dość sporym błotem, jazdę po koleinach oraz pa-
lące słońce. Naszą sekcje reprezentowało kilku zawodników,  
w najmłodszej kat. dzieci do lat 6 zwyciężył Staś Szopa, nato-
miast na 9 miejscu uplasowała się Gabrysia Szopa. W kategorii 
junior młodszy 15-16 lat triumfował Michał Niezgoda. Wśród ko-
biet bardzo dobrze zaprezentowała się w kat. 13-16 lat Aleksan-
dra Szczurek, gdzie zajęła 2 miejsce. W kategorii Masters1 35-42 
lata Jacek Szczurek zajął 3 miejsce dzieląc je z Łukaszem Jano-
chą z Jedlicze Team. 

Mateusz Lorenc

Medale dukielskich 
tenisistów 

W Jarosławiu 21 maja br. odbyły się Mistrzostwa Podkarpacia 
Żaków i Skrzatów w tenisie stołowym. W zawodach wystartowało 
czworo zawodników UKS TKKF MOSiR Dukla w składzie: Maja 
Krukar, Szymon Maciejewski, Miłosz Sawczak oraz Oskar Macie-
jewski, którzy wywalczyli łącznie 6 medali (1 złoty, 3 srebrne i 2 
brązowe). Wszyscy zawodnicy którzy stanęli na podium otrzymali 
medale, dyplomy , puchary oraz nagrody rzeczowe. 

Końcowe miejsca zawodników: 

kategoria skrzat :
5 m Oskar Maciejewski – gra pojedyncza
2 m Oskar Maciejewski / Kacper Szurlej – gra podwójna 

kategoria żak :
1 m Miłosz Sawczak – gra pojedyncza
3 m Szymon Maciejewski – gra pojedyncza
2 m Szymon Maciejewski / Miłosz Sawczak – gra podwójna 

3 m Maja Krukar 
– gra pojedyncza

2 m Maja Krukar / 
Aleksandra Grabiec – 
gra podwójna

Młodym, znako-
micie zapowiadają-
cym się dukielskim 
zawodnikom serdecz-
nie gratulujemy!
Bogdan Maciejewski

Turniej Summer 
Cup na dukielskim 
stadionie!

W dniu 5 czerwca br. na dukielskim stadionie został rozegrany 
turniej MOSiR Dukla Summer Cup dla rocznika 2008. W turnieju 
udział wzięło osiem zaproszonych zespołów: Beniaminek Krosno, 
KAP Bardomed, UKS Tempo Nienaszów, MOSiR Brzozów, AP 
Jasło, UKS 6 Jasło I, UKS 6 Jasło II oraz MOSiR Dukla. Zawody 
rozgrywane były systemem każdy z każdym na dwóch boiskach. 
Młodzi piłkarze mieli niesamowitą okazję do sprawdzenia swoich 
umiejętności z rówieśnikami z innych szkółek.

 Najlepszą drużyną turnieju okazał się zespół UKS 6 Jasło I, 
który nieznaczenie był lepszy od MOSiR Brzozów, gdyż o zwy-
cięstwie zadecydowała różnica bramek. Na miejscu trzecim upla-
sował się zespół KAP Bardomed. Każdy z uczestników naszego 
turnieju otrzymał pamiątkowy medal oraz puchar. Dla najlepszych 
trzech drużyn przygotowane zostały nagrody w postaci piłek. Pod-
czas turnieju wyłoniliśmy najlepszych zawodników z każdego ze-
społu, a byli to: Brajan Stanisławczy (KAP Bardomed), Konrad 
Krzywda (Beniaminek Krosno), Olaf Drozd (MOSiR Dukla), Bar-
tosz Szczepek, (MOSiR Brzozów), Jakub Szyndak (UKS 6 Jasło 
II), Wiktor Kozicki (UKS 6 Jasło II), Dominik Zięba (AP Jasło), 
Sebastian Marszał(UKS Tempo Nienaszów). 

Serdecznie gratulujemy!
Tabela końcowa turnieju:

Miejsce I – UKS 6 Jasło 17 pkt.
Miejsce II – MOSiR Brzozów 17 pkt.
Miejsce III – KAP Bardomed 16 pkt.
Miejsce IV – UKS Tempo Nienaszów 8 pkt.
Miejsce V – Beniaminek Krosno 7 pkt.
Miejsce VI – AP Jasło 7 pkt.
Miejsce VII – MOSIR Dukla 5 pkt.
Miejsce VIII – UKS 6 Jasło II 2 pkt.
Szczegółowe informacje na stronie www.mosir.dukla.pl

Daniel Ożga

Piotr Smolak 
wicemistrzem Polski

W sobotę 4 czerwca br. Piotr Smolak wystartował w IX Wyso-
kogórskim Biegu Franciszka Marduły i V Mistrzostwach Polski w 
Biegach Wysokogórskich – Skyrunningu. Mordercza trasa na dy-
stansie 32 km oraz sumie przewyższeń +2218 / – 2218 metrów, 
prowadziła z Krupówek w Zakopanem przez Nosal, Dolinę Jawo-
rzynki, Dolinę Gąsienicową, Karb, Przełęcz Liliowe, Kasprowy 
Wierch, Kuźnice, Kalatowki, Pod Reglami, Dolinę Białego i za-
kończyła się w centrum Zakopanego. Trasę zawodnik MTB MO-
SiR Dukla pokonał z czasem 3 godziny 41 minut. Na metę przy-
biegł na 32 miejscu w kat. open i zajął 2 miejsce w kat. Weteran, 
tym samym zdobywając V-ce Mistrzostwo Polski i srebrny me-
dal w Biegach Wysokogórskich – Skyrunningu w kat. WETE-
RAN I. Gratulujemy sukcesu!

Anna Szczęsny
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Poradnik zielarki ...
Bez czarny - Sambucus nigra L.

To krzew dorastający do 
7 m wysokości. Rośnie przy 
drogach, chałupach wiejskich, 
na obrzeżach lasów, łąkach, w 
parkach. Jego biało-kremowe 
kwiaty zebrane są w baldachy, 
kwitną od końca maja do po-
czątku lipca. Natomiast owoce 
dojrzewają od sierpnia do paź-
dziernika, przybierając barwę 
czarno-fioletową. Chętnie zja-
dane przez ptaki, które prze-
noszą niestrawione nasiona w 
inne miejsca i w ten sposób 
przyczyniają się do rozprze-
strzeniania rośliny.

Kiedyś czarny bez nazy-
wano skarbnicą medyczną dla 
ludu. Zawiera on wiaminy:  A, 
C, z grupy B oraz związki mi-
neralne.

Kwiaty zbieramy rozkwit-
nięte i suszymy w przewiew-
nym, suchym i zacienionym 

miejscu (idealny strych). Wyko-
rzystujemy w okresie jesienno- 
zimowym na napary-herbatki, 
które będą chroniły przed prze-
ziębieniem. Czarny bez ma 
działanie antybakteryjne, prze-
ciwgorączkowe, przeciwza-
palne. Pomaga też przy proble-
mach skórnych i oczyszcza or-
ganizm z toksyn. Posiada duże 
ilości rutyny, która wzmacnia 
naczynia krwionośne. Trzeba 
też wspomnieć, że Kleopatra 
wykorzystywała kwiaty bzu 
czarnego do kąpieli. Kwiaty za-
wierają flawonoidy, które dzia-
łają przeciwzapalnie, przeciwo-
brzękowo, a kwasy organiczne 
lekko wybielają skórę. W połą-
czeniu z mlekiem jest to wspa-
niały kosmetyk.

Owoce sambucus nigra 
zbieramy, gdy są dostatecznie 
dojrzałe i ich kolor jest czarno 

–fioletowy (nie należy spoży-
wać  niedojrzałych i surowych 
owoców). Część owoców po-
zostawiamy ptakom. S.Kne-
ipp pisał ,,Ptaszki zanim jesie-
nią rozpoczną wędrówkę, szu-
kają krzewów bzowych, aby 
krew swoją przeczyścić i na-
turę wzmocnić do dalszej po-
dróży”. Przetwory z owoców 
bzu chronią nasze komórki i za-
pewniają dłuższą żywotność. 
Można przygotować z nich sok 
i powidła. 

Polecam kwiaty bzu czar-
nego w cieście naleśnikowym 
smażone na głębokim tłuszczu 
posypane cukrem pudrem lub 
polane miodem.

Z kwiatów możemy przy-
gotować nalewkę na jesienne 
słoty oraz syrop: 

4l kwiatów przepuścić 
przez maszynkę, zalać 6 l wody 
przegotowanej, dodać 1 opa-
kowanie kwasku cytrynowego 
i odstawić na 24 godziny. Na-

stępnie przecedzić, dodać 3 kg 
cukru, wymieszać, podgrzać. 
Przelać do wyprażonych bute-
lek. Przechowywać w piwnicy 
lub lodówce. Idealna na kaszel, 
przeziębienie, osłabienie.

Napar z kwiatów: 
Na 1 szklankę wrzątku 1-2 

łyżki suchych kwiatów Przy 
przeziębieniu pić co 2 godz. po 
100 ml.

Powidła: 
1 kg owoców, 400 g cukru, 

sok z 1 cytryny. Po ugotowaniu 
warto owoce przetrzeć przez 
sito.

Polecam również napój 
orzeźwiający na upalne dni: 
10 baldachów bzu wkładamy 
do słoja, zalewamy 2 l prze-
gotowanej letniej wody, doda-
jemy  4 łyżki miodu lub cukru, 
2 łyżki octu bzowego lub jabł-
kowego i 10 rodzynek. Słój za-
kręcamy, następnego dnia go-
towe do spożycia.

Zachęcam wszystkich do 
korzystania  z tej  wartościowej 
rośliny jaką jest czarny bez tak 
pospolity  i dostępny w naszym 
Beskidzie Niskim.

Joanna Wrzecionko

Po prostu z natury
Olbrzymy

Obserwacja przyrody to 
moja pasja, dlatego pragnę po-
dzielić się napotykanymi w 
przyrodzie osobliwościami. Za-
stanawiałam się o czym napisać 
artykuł do gazety, aby był cie-
kawy. Grabiąc trawę w ogro-
dzie zobaczyłam na murku za-
wieszonego bardzo dużego mo-
tyla. Pobiegłam po aparat fo-
tograficzny i szybko zrobiłam 
kilka fotek, a linijką dokona-
łam pomiarów olbrzyma; dłu-
gość 6 cm a rozpiętość skrzy-
deł 14 cm . W oczy rzucał się 
odwłok w różowo-czarne paski  
/fot. wkładka/ Chcąc potwier-
dzić jaki to gatunek motyla 
przesłałam zdj. do specjalistów 
w BdPN. Okazało się że jest to 
Zawisak tawulec /Sphinx li-
gustri/ . Larwę tego motyla 
dużą, zieloną gąsienicę w czer-

wone paski z wygiętym rogiem 
na końcu ciała widziałam wiele 
razy. Żerują na lilaku, ligustrze 
i tawule, które znajdują się  
w moim i sąsiadki ogrodach.

Drugim olbrzymem jest 
chrząszcz: Oleica krówka 
/Meloe proscarabaeus/, któ-
rego wytropił na spacerze mój 
pies. Okaz duży, 4 cm długości, 
pięknej niebiesko metalicznej 
barwy, połyskujący w słońcu 
na ścieżce /fot. wkładka/. 
Chrząszcz ten w razie zagro-
żenia wydziela z porów na sta-
wach odnóży kropelki żółtawej 
oleistej hemolimfy. Zawiera-
jącą truciznę kantarydynę, któ-
rej dawka 30 mg jest śmiertelna 
dla człowieka.

Maria Walczak

Spotkanie po latach
18 czerwca 2016 odbyło się spotkanie z okazji 45-lecia 

ukończenia Liceum Ogólnokształcącego w Dukli rocznika 
1971- 1975.

 W spotkaniu uczestniczyli: Urszula i Jakub Hanasowie, Maria 
Przymusińska, Halina Szczurek, Ewa Czelny, Jerzy Palis, Szelast 
Domicela, Anna Fornal, Bożena Szczepek, Marta Bałuka, Grażyna 
Korzec, Piotr Witkowski, Halina Kurek, Helena Głowa, Anna Ste-
pek, Jerzy Marczyński. Swoją obecnością zaszczyciła Absolwen-
tów wychowawczyni prof. Halina Adamczuk.

Jubileuszowe spotkanie przebiegło w miłej i bardzo sympa-
tycznej atmosferze.

red

Rusza inwentaryzacja 
przyrodnicza w lasach 
Podkarpacia

Rozpoznaniu przyrodni-
czych i kulturowych wartości 
lasów służyć będą prace inwen-
taryzacyjne, które rozpoczną 
się 9 czerwca w 10 nadleśnic-
twach na terenie Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Krośnie i dwóch parków na-
rodowych. W piątek 3 czerwca 
Konrad Tomaszewski, dyrek-
tor generalny Lasów Państwo-
wych, podczas uroczystego 
spotkania w Rzeszowie wrę-
czył nominacje członkom ze-
społów inwentaryzacyjnych. 

W teren ruszy 30 grup 
w trzyosobowych składach,  
z udziałem doświadczonych 
taksatorów, fitosocjologów i 
gleboznawców. Według jed-

nolitej metodyki przeprowa-
dzą wstępną inwentaryzację 
zasobów na 1800 czteroaro-
wych powierzchniach prób-
nych, które wyznaczono w nad-
leśnictwach: Bircza, Brzozów, 
Dynów, Dukla, Jarosław, Kań-
czuga, Kołaczyce, Krasiczyn, 
Oleszyce i Sieniawa. Ten etap 
prac potrwa do 15 lipca.

W swym wystąpieniu wpro-
wadzającym do tematyki inwen-
taryzacji przyrodniczej dyrektor 
Konrad Tomaszewski omówił 
ogólne zasady prac, zaznacza-
jąc, że przy dobrze prowadzonej 
gospodarce w ekosystemach le-
śnych różnorodność biologiczna 
może być wyższa niż na obsza-
rach ściśle chronionych. 

O Puchar Burmistrza Dukli
W rozegranych w sobotę 18 czerwca br. XI Młodzieżowych 

Zawodach Spławikowych o Puchar Burmistrza udział wzięło sie-
demnastu wędkarzy. Rywalizacja toczyła się na łowisku specjal-
nym „Kamieniec” w Trzcianie. 

Bardzo cieszy coraz wyższy poziom umiejętności wędkarskich 
uczestników zawodów, a tym samym ciekawsza i bardziej emo-
cjonująca sportowa rywalizacja.

W trakcie trwania zawodów uczestników oraz organizatorów 
odwiedził burmistrz Andrzej Bytnar, który tym razem z powodu 
innych służbowych obowiązków nie mógł być z młodymi wędka-
rzami do końca i uczestniczyć w ogłoszeniu wyników oraz wrę-
czeniu nagród.

Wyniki końcowe zawodów:
1 miejsce – Ewelina Stasik (2324 pkt.)
2 miejsce – Robert Stec (1887 pkt.)
3 miejsce – Robin Brożyna (1869 pkt.)
4 miejsce – Patryk Nowak (1416 pkt.)
5 miejsce – Arkadiusz Chowaniec (1338 pkt.)
6 miejsce – Paweł Wilk (1094 pkt.)
7 miejsce – Michał Aszlar (1059 pkt.)
8 miejsce – Emanuel Kowalski (984 pkt.)
Pozostali uczestnicy zawodów: Mateusz Jakieła, Jakub Wilk, 

Szymon Kluk, Mateusz Rajchel, Wiktor Marszał, Dominik Bałon, 
Bartosz Pasterczyk, Wiktor Trybus i Sebastian Dragan.

W zawodach złowiono łącznie 294 ryby. Najskuteczniejszym 
wędkarzem okazał się Robin Brożyna, który 49 razy wypinał z ha-
czyka swoją zdobycz. Ewelina Stasik złowiła 44 ryby, a Mateusz 
Rajchel i Robert Stec po 27.

Bogdan Trybus

- Nie ma wzorca pierwot-
ności dla lasów, zatem musimy 
sobie odpowiedzieć na pytanie, 
z jaką różnorodnością biolo-
giczną mamy do czynienia i jak 
ją chronić metodami zrówno-
ważonej gospodarki leśnej. Tę 
odpowiedź powinna dać rozpo-
częta przez nas inwentaryzacja 
wskaźnikowa - powiedział dy-
rektor Tomaszewski. 

Celem zasadniczym inwen-
taryzacji wskaźnikowej jest 
systematyczna ocena gospo-
darki leśnej w nadleśnictwach 
w aspekcie jej wpływu na sto-
pień zbieżności faktycznej róż-
norodności biologicznej zaso-
bów leśnych, będących w za-
rządzie nadleśnictw, z różno-
rodnością naturalną.

- Jesteśmy drugą dyrek-
cją w kraju, która zmierzy się 
z tym trudnym zagadnieniem - 
zaznacza Grażyna Zagrobelna, 
dyrektor RDLP w Krośnie. 
- Korzystamy z doświadczeń 
zdobytych przez naszych le-
śników w trakcie niedawnej in-

wentaryzacji zasobów przyrod-
niczych Puszczy Białowieskiej. 
Robimy to jednak w większej 
skali i przy większym zróżni-
cowaniu siedliskowym. Z ko-
lei zdobyte u nas doświadcze-
nia będą wykorzystane w przy-
szłości w całych polskich la-
sach. Wyznaczone powierzch-
nie próbne w przyszłości będą 
objęte stałym monitoringiem.

W dalszej części spotkania 
odbyła się narada z nadleśni-
czymi, w trakcie której zapre-
zentowano wyniki ekonomiczne 
i gospodarcze za pierwsze 
cztery miesiące roku, oceniono 
postęp prac hodowlanych i wy-
konanie zadań inwestycyjnych. 
Dyrektor Tomaszewski odpo-
wiadał też na pytania nadleśni-
czych dotyczące bieżącej dzia-
łalności Lasów Państwowych  
i zamierzeń na przyszłość. 

Edward Marszałek 
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie
Zdjęcia Tomasz Czyżewski i EdM

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

Wykaz obejmuje lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytko-
wej 58,87m2 zlokalizowany w Dukli przy ulicy Kościuszki 10 
wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem 
396/1000 części w prawie własności do gruntu oznaczonego 
działką nr 195/17 o powierzchni 547 m2 .
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo-
ści na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 
782 ze zmianami) mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nie-
ruchomości w terminie do 19 lipca 2016 roku w Urzędzie Miejskim 
w Dukli pokój numer 302. Szczegółowe informacje w sprawie w/w 
nieruchomości zamieszczone są na stronie internetowe www.bip.
dukla.pl.

Burmistrz
Andrzej Bytnar

OGŁOSZENIA
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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

Prawo przy porannej kawie ...

Gospodarstwo Ogrodnicze
„OLA”

oferuje sprzedaż:
- kwiatów balkonowych i ogrodowych,

- krzewów ozdobnych
- sadzonek warzyw

Ceny: 
- surfinia – 3,00 zł

- aksamitka – 1,00 zł
- pomidory różnych odmian – 1,50 zł

Zapraszamy.

Kontakt: 606 782 467
Cergowa 222a

Przepisy ruchu 
drogowego  
w praktyceCo z naszą ziemią…?! 

czyli o nowych rygorach w obrocie  
gruntami rolnymi

downictwem mieszkaniowym 
oraz obiektami sportowo- re-
kreacyjnymi. Ponadto dopre-
cyzowane zostało, że przepisu 
powiązanego z wyłączeniem 
możliwości sprzedaży nie sto-
suje się do nieruchomości po-
łożonych w granicach specjal-
nych sfer ekonomicznych, do-
mów, lokali mieszkalnych, 
budynków gospodarczych  
i garaży wraz z niezbędnymi 
gruntami, ogródków przy-
domowych, a także samych 
nieruchomości rolnych o po-
wierzchni do 2 ha. Ustawo-
dawca wprowadził wyjątki w 
odniesieniu do pozostałych nie-
ruchomości rolnych z zasobu 
Skarbu Państwa wskazując, iż 
minister właściwy do spraw 
rozwoju wsi może, na wnio-
sek prezesa Agencji Nierucho-
mości Rolnych wyrazić zgodę 
na sprzedaż takiej nieruchomo-
ści kierując się względami spo-
łeczno- gospodarczymi.

Analizowane zmiany doty-
czą nie tylko państwowych nie-
ruchomości, ale nade wszystko 
prywatnych, co wzbudza 
ogromne zainteresowanie. 
Przepisy prawne nie wprowa-
dzają w tym wypadku zupeł-
nego zakazu przy ich zbywa-
niu, ale w stopniu znaczącym 
ograniczają swobodę obrotu 
nimi na rynku. Według wpro-
wadzonych zmian nabywcą 
będzie mógł być co do zasady 
wyłącznie rolnik indywidu-
alny, posiadający gospodar-
stwo nie większe niż 300ha, 
prowadzący je osobiście przez 
co najmniej 5 lat, mieszkający 
na terenie gminy, gdzie prowa-
dzi gospodarstwo, a także le-
gitymujący się kwalifikacjami 
rolniczymi( tj. wykształceniem 
rolniczym). Według ustawowej 
definicji - rolnikiem indywidu-
alnym jest właściciel, użytkow-
nik wieczysty, samoistny po-
siadacz lub dzierżawca nieru-

Ustawa z dnia 14 kwiet-
nia br. o wstrzymaniu sprze-
daży nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa oraz o zmianie niektórych 
ustaw w założeniu jest reakcją 
na upływający 1 maja br. wy-
negocjowany w traktacie ak-
cesyjnym Unii Europejskiej 
12-letni okres przejściowy na 
zakup gruntów rolnych przez 
obywateli państw członkow-
skich. Kwestia jest niezmier-
nie istotna, gdyż 59,8 % części 
powierzchni Polski stanowią 
użytki rolne.

W pierwszych artykułach 
ustawy uregulowany został 5- 
letni czas na jaki wstrzymana 
została sprzedaż nieruchomości 
wchodzących w skład Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa. Na zasób ten składa się 
zarówno mienie nabyte przez 
Agencję Nieruchomości Rol-
nych jak i nieruchomości rolne 
znajdujące się w zarządzie pań-
stwowych jednostek organi-
zacyjnych lub też w Państwo-
wym Funduszu Ziemi. Sprze-
daż nieruchomości i ich części, 
która będzie dokonana z pomi-
nięciem tych regulacji uzna-
wana zostanie z mocy prawa za 
nieważną.

Zgodnie z określonymi w 
ustawie wyjątkami zakaz ten 
nie dotyczy nieruchomości 
przeznaczonych na inne cele 
aniżeli rolne w stadiach uwa-
runkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego, 
miejscowych planach zago-
spodarowania przestrzennego 
oraz ostatecznych decyzjach o 
warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu. Ustawo-
dawca wyszczególnił, iż mogą 
to być cele związane z parkami 
technologicznymi, parkami 
przemysłowymi, centrami biz-
nesowo- logistycznymi, skła-
dami magazynowymi, inwe-
stycjami transportowymi, bu-

chomości rolnych. Warto wska-
zać, iż rolnik indywidualny 
nie musi być ubezpieczony 
w KRUS. Rygory ustawy nie 
znajdują zastosowania wobec: 
nieruchomości rolnych o po-
wierzchni mniejszej niż 0,3 ha 
( nie ma znaczenia czy nieru-
chomości te są zabudowane lub 
czy są w jakiś konkretny spo-
sób zagospodarowane), nieru-
chomości rolnych przeznaczo-
nych w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzen-
nego na inny cel aniżeli rolny, 
siedliska- (tj. grunty rolne za-
budowane o powierzchni nie-
przekraczającej 0,5 ha, które 
w dniu wejścia w życie ustawy 
zajęte były pod budynki miesz-
kalne oraz obiekty niewyko-
rzystywane obecnie do produk-
cji rolniczej, wraz z gruntami 
do nich przyległymi oraz za-
jętymi na urządzenie ogródka 
przydomowego- jeżeli tworzą 
zorganizowaną całość gospo-
darczą i nie zostały wyłączone  
z produkcji rolnej), nierucho-
mości rolnych, które w dniu 
wejścia w życie ustawy, w osta-
tecznych decyzjach o warun-
kach zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, przeznaczone 
były na cele inne niż rolne. Wy-
jątkami podmiotowymi przy 
nabyciu prywatnej ziemi rol-
nej są osoby bliskie zbywcy 
(tj. zstępni, wstępni, rodzeń-
stwo, dzieci rodzeństwa, mał-
żonek, osoby przysposabiające 
i przysposobione; gdzie nieru-
chomość można podarować, 
wydzierżawić, sprzedać, prze-
kazać w formie umowy doży-
wocia), jednostki samorządu 
terytorialnego (tj. gmina, po-
wiat, województwo), Skarb 
Państwa i działającą na jego 
rzecz ANR, a także kościoły 
i związki wyznaniowe. Ko-
lejna grupa wyłączeń powią-
zana jest z przypadkami naby-
wania nieruchomości w wyniku 
dziedziczenia, zapisu windy-
kacyjnego, w toku postępo-
wania restrukturyzacyjnego 
lub też na podstawie  art.151  
i 231 kodeksu cywilnego (tj. 
dotyczy to sytuacji przekrocze-
nia bez winy umyślnej granicy 

sąsiedniego gruntu przy wzno-
szeniu budynku- i następnie 
nabywania gruntu pod budyn-
kiem- oraz wniesienia na grun-
cie budynku lub innego urzą-
dzenia o wartości przekracza-
jącej znacznie wartość gruntu 
przez samoistnego posiadacza 
w dobrej wierze). 

Co jednak wówczas, gdy 
nie znajdziemy chętnego do 
kupna rolnika indywidualnego? 
W pewnych sytuacjach nabycie 
nieruchomości rolnej  może od-
być się za zgodą prezesa ANR. 
Zgoda taka powinna być wyra-
żona w formie decyzji admini-
stracyjnej. Zbywca jako wnio-
skodawca musi w tej sytuacji 
wykazać, iż nie było możliwo-
ści zbycia nieruchomości na 
rzecz któregoś z wyżej wymie-
nionych podmiotów. Ponadto 
we wniosku należy wskazać, że 
nabywca daje należytą rękoj-
mię prowadzenia działalności 
rolniczej i w wyniku nabycia 
nie dojdzie do nadmiernej kon-
centracji gruntów rolnych. 

Nabywca nieruchomości 
rolnej doznaje na gruncie no-
wych regulacji znaczących 
ograniczeń w zakresie wyko-
nywania prawa własności nie-
ruchomości. Będzie on obo-
wiązany prowadzić gospodar-
stwo rolne, w skład którego 
weszła nabyta ziemia, przez co 
najmniej 10 lat. Osoby, które 
natomiast dopiero rozpoczną 
uprawianie roli, zobligowani 
zostaną przez co najmniej 5 
lat mieszkać na terenie gminy, 
gdzie położone jest gospodar-
stwo. Sprawdzanie opisywa-
nych wymogów nadzorować 
będzie Agencja Nieruchomo-
ści Rolnych, której urzędnicy 
wedle uregulowań mają prawo 
wstępu na teren nieruchomo-
ści. Istotnym ograniczeniem w 
tej kwestii jest nade wszystko 
10- letni zakaz oddania ziemi w 
posiadanie innym podmiotom. 
W wyjątkowych przypadkach 
(tj. losowych, niezależnych od 
nabywcy) na takie przekaza-
nie może wyrazić zgodę sąd. 

Z obowiązku prowadzenia go-
spodarstwa przez 10 lat oraz 
z zakazu zbycia nieruchomo-
ści wyłączone będą osoby bli-
skie zbywcy, a także nabywcy 
ziemi w wyniku dziedziczenia 
oraz zapisu windykacyjnego. 
Jeżeli rolnik lub inny nabywca 
zlekceważy zakaz i sprzeda zie-
mię wcześniej bez zgody sądu, 
transakcja zostanie uznana za 
nieważną, a grunt przejmie 
ANR, wypłacając wcześniej 
rolnikowi równowartość pie-
niężną tej ziemi. 

Zmieniony został nade 
wszystko art. 3 ustawy o kształ-
towaniu ustroju rolnego, który 
wprowadza prawo pierwo-
kupu nieruchomości rol-
nej na rzecz jej dzierżawcy. 
Według nowych przepisów w 
przypadku sprzedaży nierucho-
mości rolnej, zarówno przez 
osobę fizyczną, jak i prawną 
inną niż ANR, prawo pierwo-
kupu przysługuje dzierżawcy 
ziemi. Dzieje się tak w sytuacji, 
gdy umowa dzierżawy była 
zawarta na piśmie i wykony-
wana co najmniej trzy lata, 
a także jeśli nabywana nie-
ruchomość wchodzi w skład 
gospodarstwa rodzinnego 
dzierżawcy lub jest dzierża-
wiona przez spółdzielnię pro-
dukcji rolnej. Ustawa przewi-
duje szereg wyjątków. Prawo 
pierwokupu ANR nie przysłu-
guje, gdy nabywcą nierucho-
mości rolnej jest jednostka sa-
morządu terytorialnego, Skarb 
Państwa, osoba bliska zbywcy, 
nabycie nieruchomości rolnej 
następuje za zgodą wyrażoną 
w drodze decyzji, sprzedaż na-
stępuje między osobami praw-
nymi tego samego kościoła lub 
związku wyznaniowego, jeżeli 
w wyniku nabycia nierucho-

mości rolnej następuje powięk-
szenie gospodarstwa rodzin-
nego, jednak do powierzchni 
nie większej niż 300 ha, a na-
bywana nieruchomość rolna 
jest położona w gminie, w któ-
rej ma miejsce zamieszkania 
nabywca, lub w gminie grani-
czącej z tą gminą.

Natalia Belcik

Jazda po rondzie czyli skrzyżowaniu z ruchem okrężnym.

za późno będzie niepotrzebnie 
czekał. Natomiast to, czy na 
rondzie należy używać lewe-
go kierunkowskazu, rodzi kon-
flikty nawet pomiędzy fachow-
cami od prawa drogowego, nie 
mówiąc o lokalnych „szkołach 
jazdy po rondzie”. Kodeks tego 
nie definiuje.

Według funkcjonariuszy 
Komendy Głównej Policji z sek-
cji ruchu drogowego, jazda po 
rondzie nie różni się niczym od 
jazdy po zwykłym skrzyżowa-
niu. Przy wjeździe na rondo nie 
zmieniamy kierunku jazdy, po-
nieważ skręt jest wymuszony 
geometrią jezdni. Przy takiej 
wykładni użycie lewego kierun-
kowskazu może oznaczać jedy-
nie zamiar zmiany pasa ruchu.
Opracowanie:

Ryszard Chrobaczyński
Ośrodek Szkolenia Kierowców 

Tip Top

Rondo to popularny rodzaj 
skrzyżowania, a specjalnej ka-
tegorii przepisów, które by mó-
wiły, jak się na nim zachować, 
brak. Przepisy regulujące jazdę 
po rondzie rozrzucone są w róż-
nych miejscach kodeksu drogo-
wego, a także w osobnym roz-
porządzeniu.

Przed wjazdem na rondo zaj-
mijcie właściwy pas: prawy do 
jazdy w prawo lub na wprost, 
a lewy do jazdy w lewo, chy-
ba że znaki wskazują inaczej. 
Kolejny ogólny przepis kodek-
su drogowego mówi, że jeśli 
zmieniamy pas, musimy ustą-
pić pierwszeństwa pojazdom, 
które się na nim znajdują. Na 
rondzie jest to kłopot dla tych, 
którzy wjeżdżają na nie in-
nym pasem niż skrajny prawy. 
Żeby zjechać z ronda, musimy 
przeciąć prawy pas lub na nie-
go wjechać. Najwygodniej by-

łoby poruszać się cały czas pra-
wym pasem, ale jest to moż-
liwe tylko, gdy jedziemy na 
wprost lub skręcamy w prawo. 
Manewry na rondzie ułatwia 
przewaga prędkości nad innymi 
pojazdami. Na rondzie wolno 
wyprzedzać. Przed opuszcze-
niem ronda (ale nie wcześniej 
niż na wysokości poprzedza-
jącego zjazdu) włączamy pra-
wy kierunkowskaz. Jeśli zro-
bimy to za wcześnie, ktoś wy-
jedzie nam przed maskę; jeśli 
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W pasiece

Łowiectwo i ekologia

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

Lepiej im w mieście niż na wsi 
W ostatnim czasie w me-

diach pojawiła się wiadomość, 
że ule z pszczołami ustawiono 
na czwartym piętrze budynku 
należącym do Wydziału Inży-
nierii Materiałowej i Ceramiki 
Akademii Górniczo – Hutniczej 
w Krakowie. Pasieka na dachu 
składa się z pięciu uli. Pszczoły 
tam i z powrotem wylatują po 
pożytek. Jak to? Pszczoły w ta-
kim mieście jak Kraków? Otóż 
takich doczekaliśmy się cza-
sów, że pszczołom lepiej wie-
dzie się w mieście niż na wsi. 
Powodem są opryski. Jeżeli 
nierozważny rolnik dokona 
oprysku w niewłaściwy sposób 
to wytruje pszczoły w najbliż-
szej okolicy. Monokultury wie-
lohektarowe to z punktu widze-
nia pszczoły pustynia. A w mie-
ście kwiatów, a kwiatów i miód 
można pozyskać. Oczywiście 
nie liczyłbym na wielki roz-
kwit pszczelarstwa w mieście, 

ale pszczoły się tam pojawiły  
i pewnie będą. Trudność sta-
nowi chwytanie rojów, ale 
obecnie można rójce skutecz-
nie przeciwdziałać. Wielkim 
utrapieniem dla pszczół w mie-
ście jest temperatura. Więc ule 
muszą być z materiałów wy-
soce izolacyjnych. Te na AGH 
są izolowane od dachu. W le-
cie nagrzany dach stanowi po-
ważny problem dla pszczół. 
W wyniku działań pszczelarzy 
wiele miast zniosło zakaz ho-
dowli pszczół. Można by rzec 
kamieniem, który wywołał la-
winę w Polsce, była pasieka na 
dachu hotelu „Regent Warsaw 
Hotel”. Pasieki usytuowane są 
również na dachach w Berli-
nie oraz Paryżu. Czy jest to do-
bry kierunek pszczelarstw? Ja 
osobiście nie widzę żadnych 
przeciwwskazań, tak samo jak 
trend hodowli pszczół w bar-
ciach. Jak na razie nie zapo-

wiada się by te sposoby gospo-
darki pasiecznej miały nada-
wać ton całemu pszczelarstwu. 
Pszczoła jest wspaniałym owa-
dem i przystosuje się do wielu 
ekosystemów, gdzie tylko da 
się żyć. Jednak nie można stra-
cić z oczu faktu, że działal-
ność człowieka może doprowa-
dzić do jej zagłady. To „dzięki” 
człowiekowi pszczołom grozi 
zagłada. Dlatego trzeba robić 
co tylko się da aby pszczoły 
nadal mogły spokojnie żyć ra-
zem z człowiekiem. Nikt już 
nie ma wątpliwości, że jak za-
braknie pszczół, to zabraknie 
człowieka. 

Na Podkarpaciu trudno jest 
ustawić pasiekę, tak by komuś 
nie wejść w „paradę”. Mam 
na myśli pszczelarza. Bo u nas 
pszczelarstwo ma nadal wielu 
przedstawicieli. Im bardziej 
jednak w Polskę tym mniej 
pszczół. Pszczelarstwo jest za-

wodem wymagającym czasu, 
siły, wiedzy, zaparcia oraz wy-
trwałości. Coraz trudniej mło-
dym Polakom znaleźć czas na 
pracę przy pszczołach. Także 
efekty finansowe są niewspół-
mierne do nakładu pracy. Jed-
nak nie o to chodzi, by rozwijać 
tu czarne scenariusze i utyski-
wać, bo wierzę, że Polska jesz-
cze długo będzie krajem mle-
kiem i miodem płynącym.

Wiele osób odkrywa zami-
łowanie do pszczół dopiero na 
emeryturze, jednak młodych 
pszczelarzy jest równie dużo. 
Niezależnie od wieku pszczoły 
powodują, że się chce żyć. Dla-
tego polecam pszczelarstwo 
każdemu. 

Ranne zwierzęta na drogach
Zgodnie z art. 11 ust. 1 i ust. 

2 pkt 8 Ustawy z dnia 13 paź-
dziernika 1995 r. Prawo łowiec-
kie, łowiectwo prowadzi się 
zgodnie z podstawowymi kie-
runkami użytkowania terenów 
rolnych, leśnych i rybackich,  
w warunkach stałego polep-
szania zwierzynie środowi-
ska jej bytowania, a gospo-
darowanie populacjami zwie-
rzyny wymaga w szczególności 
jej ochrony przed zagrożeniem 
ruchu pojazdów samochodo-
wych na drogach publicznych. 
Ten przepis jest kierowany nie 
tylko do dzierżawców lub za-
rządców obwodów łowieckich, 
lecz także do wszystkich pod-
miotów wyposażonych w kom-
petencje pozwalające na usunię-
cie zagrożeń, zatem w tym wy-

padku zarządców dróg. Do ich 
zadań należy bowiem troska o 
bezpieczeństwo użytkowników.

Reguły postępowania w 
przypadkach kiedy potrącone 
przez samochód zwierzę jesz-
cze żyje i wymaga uśmiercenia, 
określa Ustawa z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o ochronie zwie-
rząt, która w art. 33 ust. 3 sta-
nowi, że w przypadku koniecz-
ności bezzwłocznego uśmier-
cenia, w celu zakończenia cier-
pień zwierzęcia, potrzebę jego 
uśmiercenia stwierdza lekarz 
weterynarii, członek Polskiego 
Związku Łowieckiego, inspek-
tor organizacji społecznej, któ-
rej statutowym celem działania 
jest ochrona zwierząt, funkcjo-
nariusz Policji, straży ochrony 
kolei, straży gminnej, Straży 

Granicznej, pracownik Służby 
leśnej lub Służby Parków Na-
rodowych, strażnik łowiecki 
lub strażnik Państwowej Straży 
Rybackiej. Konieczność bez-
zwłocznego uśmiercenia w art. 
4 pkt 3 tej ustawy została zdefi-
niowana jako obiektywny stan 
rzeczy stwierdzony, w miarę 
możliwości, przez lekarza we-
terynarii, polegający na tym, 
że zwierzę może dalej żyć je-
dynie cierpiąc i znosząc ból, a 
moralnym obowiązkiem czło-
wieka staje się skrócenie cier-
pień zwierzęcia. Oznacza to, że 
tylko obiektywne ustalenie, że 
cierpienie zwierzęcia ma cha-
rakter intensywny, trwały i 
nieusuwalny, z uwagi na brak 
szans wyleczenia, uzasadnia 
uśmiercenie z przyczyn huma-

nitarnych. Od 2013 r. ustawa o 
ochronie zwierząt wskazuje le-
karzy weterynarii jako osoby 
w szczególności właściwe do 
podjęcia decyzji o koniecz-
ności bezzwłocznego uśmier-
cenia z powodów humanitar-
nych. W myśl art. 11a ust. 1  
i ust. 2 pkt 8 tej ustawy, rady 
gminy są zobowiązane określić 
w drodze uchwały, corocznie 
do 31 marca, program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt, który obejmuje 
m.in. zapewnienie całodobowej 
opieki weterynaryjnej w przy-
padkach zdarzeń drogowych  
z udziałem zwierząt.

W razie konieczności bez-
zwłocznego uśmiercenia doko-
nuje się go na dwa sposoby, tj. 
przez podanie środka usypiają-
cego przez lekarza weterynarii 
lub - wyłącznie w przypadku 

zwierząt wolno żyjących (dzikich) – przez zastrzelenie, co może 
uczynić każda osoba uprawniona do użycia broni palnej. 

Konsekwencję uśmiercenia stanowi konieczność uprzątnięcia 
tuszy zwierzęcia. Jest to zagadnienie sporne i różnie interpreto-
wane. Jednak należy wywnioskować, że uprzątnięcie leżących na 
drodze publicznej zwłok potrąconych zwierząt stanowi obowiązek 
zarządcy drogi, który powinien czuwać nad czystością i bezpieczną 
przejezdnością administrowanego traktu komunikacyjnego. Na-
leży dodać, że zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapo-
bieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wła-
ściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością ma obowiązek 
utrzymywania jej w należytym stanie higieniczno – sanitarnym w 
celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczegól-
ności polegający na usuwaniu padłych zwierząt. Nie ma tu znacze-
nia, czy chodzi o zwierzę domowe, gospodarskie czy dzikie. 

W związku z dużą ilością zapytań osobistych oraz telefo-
nicznych przypomina się informacje dotyczące szkód wyrzą-
dzanych przez zwierzęta dziko żyjące w uprawach rolnych:

Odpowiadającymi za szkody wyrządzone przez zwierzęta są:
1. Skarb Państwa - za szkody wyrządzone przez zwierzęta będące 

pod ochroną: żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie, bobry oraz łosie;
2. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego – za szkody wy-

rządzone przez zwierzynę: dziki, jelenie, daniele i sarny; 

Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta bę-
dące pod ochroną nie przysługuje:
1. osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność 

Skarbu Państwa,
2. jeżeli poszkodowany:
- nie dokonał sprzętu upraw lub płodów rolnych w ciągu 14 dni 

od zakończenia zbiorów tego gatunku roślin w danym regionie,
- nie wyraził zgody na budowę przez wojewodę lub dyrektora 

parku narodowego urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobie-
gających szkodom,

3. za szkody:
- powstałe w mieniu Skarbu Państwa, z wyłączeniem mienia od-

danego do gospodarczego korzystania na podstawie Kodeksu 
cywilnego,

- nieprzekraczające w ciągu roku wartości 100 kg żyta w przeli-
czeniu na jeden hektar uprawy,

- w uprawach rolnych założonych z naruszeniem powszechnie sto-
sowanych wymogów agrotechnicznych,

- wyrządzone przez wilki, niedźwiedzie lub rysie w pogłowiu 
zwierząt gospodarskich pozostawionych, w okresie od zachodu 
do wschodu słońca, bez bezpośredniej opieki.

Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzynę 
łowną nie przysługuje:
1. osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność 

Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych,
2. posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, któ-

rzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od zakończenia 
okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określo-
nego przez sejmik województwa w drodze uchwały,

3. posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy 
nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę 
obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów za-
pobiegających szkodom,

4. za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przelicze-
niu na 1hektar uprawy,

5. za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, 
w bezpośrednim sąsiedztwie lasu,

6. za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym narusze-
niem zasad agrotechnicznych.
Szacowaniem szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w 

uprawach i płodach rolnych na terenie obwodów łowieckich dzier-
żawionych przez koła łowieckie na terenie Gminy Dukla zajmują 
się następujące osoby:

Koło Łowieckie ,,PONOWA,, w Krośnie:
1. Mariusz Widziszewski – Łęki Dukielskie /strona południowa/, 

Wietrzno /od skrzyżowania na Łęki Dukielskie w kierunku 
Zboisk/, Zboiska, Głojsce, tel. 502-627-402.

2. Piotr Liwosz – Iwla, Teodorówka, Chyrowa, tel. 606-413-894.
3. Wojciech Czarnota – Łęki Dukielskie /strona północna/, Mysz-

kowskie, Wietrzno /od skrzyżowania na Łęki Dukielskie w kie-
runku Bóbrki/, tel. 606-825-936.

Koło Łowieckie ,,ZACISZE,, w Krośnie:
Jan Seńczak zam. Polany 31, tel. 13 4414293.
Dotyczy miejscowości Chyrowa i Olchowiec.

Koło Łowieckie ,,ŻBIK,, w Iwoniczu – Zdroju:
Edward Szczepanik tel. 13 4350617, kom. 500-009-160.
Dotyczy miejscowości: Równe, Cergowa, Jasionka, Lipowica, 
Nowa Wieś, Trzciana – po drogę krajową, strona lewa Zawadka 
Rymanowska – po drogę powiatową i gminną na PGR, strona 
lewa.

Koło Łowieckie ,,ROGACZ,, w Dukli:
1. Władysław Rączka – Dukla, Lipowica, Nowa Wieś, Trzciana, 
Tylawa, Barwinek, Mszana, Olchowiec, Ropianka, Chyrowa
tel. 13 4330310, kom. 668-409-218.
2. Andrzej Stasik – Zyndranowa tel. 502-175-749.

Koło Łowieckie ,,RYŚ,, w Rymanowie:
1. Tadeusz Wójcik, tel. 663-351-695.
2. Franciszek Wołczański, tel. 669-349-351.
Dotyczy miejscowości : 
Zawadka Rymanowska – po drogę powiatową i gminną na PGR, 
strona prawa, Tylawa - Drymak.

Szacowaniem szkód wyrządzonych przez:
- żubry - w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie 

leśnym,
- wilki - w pogłowiu zwierząt gospodarskich,
- rysie - w pogłowiu zwierząt gospodarskich,
- niedźwiedzie - w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich 

oraz w uprawach rolnych,
- bobry - w gospodarstwie rolnym, leśnych lub rybackim,
zajmuje się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszo-

wie, Wydział Spraw Terenowych I w Krośnie, tel.: 13 4372831, 
kom. 783-921-790.

Szacowaniem szkód wyrządzonych przez:
- łosie - na terenach polnych,
- zwierzynę łowną /dziki, jelenie, daniele i sarny/ w granicach ad-
ministracyjnych miast i do 100 m od zabudowań wiejskich, zaj-
muje się Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, Departament Rol-
nictwa i Środowiska, tel.: 17 8606710, 17 8606712.

Bartosz Szczepanik
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Złota myśl J
„Bóg ma poczucie humoru, a dowód na to znajduję każdego ranka patrząc w lustro.”

W krainie rondla i patelni
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”             

     a
W kąciku kulinarnym rozpoczynamy cykl artykułów dotyczący kasz. Prosimy Czytelników o przysyłanie przepisów na 
sprawdzone przez nich dania z kasz. Każdy przesłany i opublikowany przepis zostanie nagrodzony książką z Biblio-
teki Dukielskiej (mamy już 10 tomów, można skompletować całość!!!!). 

O Puchar Burmistrza Dukli

Konferencja Solidarnej Szkoły

Z wizytą u Krzysztofa Zanussiego

Fotorelacja z X pielgrzymki do Krzyża Wdzięczności w Iwli

W drodze do Krzyża 
Wdzięczności

Kazanie wygłosił ks. Ryszard Szwast

Odsłonięcia pomnika z tablicą i herbem dokonali: (od lewej) 
prof. Mieczysław Ryba, Maria Kalita, Elżbieta Wróbel - wicebur-
mistrz Dukli, Halina Cycak - sekretarz gminy Dukla

Uczestnicy mszy św.

Fot. kbr

Uczestnicy zawodów

Ewelina Stasik z Pucharem Burmistrza Dukli

Uczestnicy konferencji nad morzem Bałtyckim

Uczniowie III kl. Gimnazjum w Równem z dyr. Katarzyną 
Reczkowską-Buryła u Krzysztofa Zanussiego

Fot. archiwum ZS Publicznych w Równem

W lipcowym numerze przypomnimy właściwości od-
żywcze i lecznicze 

kaszy jaglanej
Przyrządzana z prosa kasza jaglana to jedna z najstarszych i 

najzdrowszych kasz. Dzisiaj niedoceniana, tzw. jagły mają bo-
wiem wiele cennych właściwości. Jest jedną z niewielu kasz zasa-
dotwórczych. Pod względem wartości odżywczej dorównuje ka-
szy gryczanej. Ma mało skrobi, za to dużo łatwo przyswajalnego 
białka. Wyróżnia się najwyższą zawartością witamin z grupy B: 
B1, (tiaminy), B2 (ryboflawiny) i B6 (pirydoksyny) oraz żelaza 
i miedzi. Jest lekkostrawna i nie uczula, bo nie zawiera glutenu. 
Dlatego warto ją polecić osobom chorującym na celiakię stosują-
cym dietę bezglutenową, a także cierpiącym na niedokrwistość. 
Ma właściwości antywirusowe, zmniejsza stan zapalny błon ślu-
zowych (wysusza nadmiar wydzieliny), jest zatem dobrym do-
mowym lekarstwem na katar.

Kasza jaglana zawiera krzemionkę, mającą zbawienny 
wpływ na włosy, skórę i paznokcie. Krzem pełni też ważną rolę 
w mineralizacji kości (zapobiega ich odwapnianiu), poprawia 
przemianę materii, choć jest kaloryczna 100g kaszy jaglanej to 
350 kcal, ma tez wyższy od kaszy gryczanej indeks glikemiczny. 
Jagły dostarczają również dużych ilości witaminy E i lecytyny, 
która korzystnie wpływa na pamięć i koncentrację oraz reguluje 
poziom cholesterolu we krwi. 

 Kasza jaglana wraca powoli do łask, ale wciąż nie cieszy się 
taką popularnością, na jaką zasługuje. A szkoda, bo ma orygi-
nalny smak (choć bywa gorzka, jeśli przyrządzi się ją w nieodpo-
wiedni sposób) i świetnie komponuje się zarówno z daniami sło-
nymi, jak i słodkimi. 

Żeby kasza jaglana nie miała goryczki, trzeba ją odpowiednio 
przyrządzić - przed ugotowaniem obficie przelać najpierw zimną, 
a potem gorącą wodą. Można też wrzucić kaszę do wrzątku, po 
chwili odcedzić i jeszcze raz wsypać do czystej, gotującej się 
wody. Warto namoczyć kaszę na kilka godzin albo na noc w wo-
dzie z dodatkiem soku z cytryny - ten zabieg razem z gotowa-
niem pomoże unieczynnić fityniany - związki zawarte w kaszach, 
utrudniające przyswajanie składników mineralnych.

Gotowanie na sypko: na 1 szklankę kaszy jaglanej - 2,5 
szklanki wody. Gotujemy, aż kasza wchłonie wodę, po czym za-
wijamy w koc i odstawiamy na ok. godzinę.

Żeby kasza była kleista: przed gotowaniem trzeba kaszę wy-
mieszać z niewielką ilością wody lub mleka i przelać do wrzątku 

w proporcjach: 1 szklanka kaszy jaglanej na 3,5 szklanki wody. 
Gotować 30-40 minut.

Kasza jaglana z warzywami
Składniki:
- 3/4 szklanki jaglanej, 
- 1 marchewka,
- 4 duże pieczarki,
- 1 por (biała część),
- 1/2 papryki czerwonej (można użyć mrożonej),
- kilka liści jarmużu (można użyć mrożony),
- 3 łyżki natki pietruszki,
- 2 -3 łyżki pestek słonecznika,
- 2 łyżki pestek dyni,
- olej,
- przyprawy: sól, pieprz, sos sojowy, pieprz ziołowy, papryka 

słodka, imbir.

Wykonanie:
Kaszę jaglaną 

porządnie wypłukać 
w zimnej wodzie, 
kilkakrotnie zlewa-
jąc brudną wodę. 
Przelać wrzątkiem. 
Gotować pod przy-
kryciem, na małym ogniu, nie mieszając, do czasu wchłonięcia 
wody (nie musi być bardzo miękka, bo będzie jeszcze z warzy-
wami chwilę duszona). Można również kaszę kilka minut pogoto-
wać, zdjąć z ognia i schować „pod kołdrę” żeby doszła.

Marchewkę zetrzeć na grubej tarce, pora pokroić w półpla-
stry, pieczarki na pół i w grubsze pół plasterki. Paprykę pokroić 
w drobną kostkę lub paski, jarmuż drobno posiekać.

Na rozgrzanym oleju przesmażyć krótko por, dodać mar-
chewkę, paprykę, chwilę smażyć. Dołożyć pieczarki, jarmuż, 
podlać odrobiną wody. Gdy warzywa zmiękną dodać ugotowaną 
kaszę, dobrze wymieszać. Dusić razem do całkowitej miękkości 
warzyw (można w międzyczasie dodać wody), na koniec dorzu-
cić natkę pietruszki, słonecznik, pestki dyni, doprawić do smaku. 

Smacznego!
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Sukcesy Piotra Smolaka

Fragment piwnic pod dukielskim rynkiem

Fot. Marek Gransicki i kbr

Badania wykonywane w styczniu georadarem wykorzystane do opracowania 
dokumentacji technicznej

Gminny Dzień Dziecka cieszył się sporym zainteresowaniem wśród  
najmłodszych

Dzieci bardzo chętnie brały udział w różnorodnych konkurencjach organizo-
wanych przez animatorów

Piotr Smolak  odbiera na-
grodę po zmaganiach Day-
&Night Run rozgrywanych  
w Chyrowej - 2. miejsce

Piotr Smolak  2. miejsce w IX Wysokogórskim Biegu w Zakopanem

Gminny Dzień Dziecka
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