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           /Bernard Tristan/

Złota myśl: Dla Bożej Chwały  
i w podziękowaniu  
za łaski otrzymane

Trasę długości prawie 1600 
km z Le Puy (Francja) do San-
tiago de Compostela w ciągu 
66 dni przeszedł ks. Ryszard 
Szwast pochodzący z Iwli (śred-
nio 24 km dziennie) Drogą św. 
Jakuba (najdłuższą trasą). Z każ-
dego dnia pielgrzymki robił za-
piski i tak powstał „Dziennik 
Pielgrzyma”, którego fragmenty 
będziemy drukować w naszym 
miesięczniku. Na pierwszej stro-
nie swojego dziennika napisał:

Dla Bożej Chwały i w podzięko-
waniu za łaski otrzymane, o od-
puszczenie grzechów  
i o Boże Błogosławieństwo,  
za Rodzinę, Ojczyznę, Przyjaciół, Dobroczyńców, Chorych,   
i Dusze w Czyśćcu cierpiące ofiaruję

     Pielgrzym

Droga św. Jakuba, nazywana często po hiszpańsku Camino de 
Santiago to szlak pielgrzymkowy do katedry w Santiago de Com-
postela w północno-zachodniej Hiszpanii. W katedrze tej, we-
dług przekonań pielgrzymów, znajduje się ciało św. Jakuba Apo-
stoła. Nie ma jednej trasy pielgrzymki, a uczestnicy mogą dotrzeć 
do celu jednym z wielu szlaków. Droga oznaczona jest muszlą 
św. Jakuba, która jest także symbolem pielgrzymów, i żółtymi 
strzałkami. 

Istniejąca od ponad tysiąca lat Droga św. Jakuba jest jednym 
z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, 
obok szlaków do Rzymu i Jerozolimy. Według legendy ciało  
św. Jakuba przewieziono łodzią do północnej Hiszpanii, a następ-
nie pochowano w miejscu, w którym dziś znajduje się miasto San-
tiago de Compostela. 

Krystyna Boczar-Różewicz

Nowa ekspozycja
w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z sie-
dzibą w Dukli zakończył w listopadzie br. realizację projektu 
pn. „Utworzenie ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej w Ze-
spole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie”. Pro-
jekt był finansowany przez Regionalny Program Operacyjny Wo-
jewództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z osi IV dotyczącej 
ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Cał-
kowita wartość projektu to: 220,86 tys. zł, wartość dofinansowa-
nia wyniosła 187,00 tys. zł

Adresatem wystawy są zarówno grupy jak też indywidualne 
osoby o różnym stopniu przygotowania. Wystawa może stanowić 
bazę dla prowadzenia lekcji edukacyjnych, jak też promocji re-
gionu poprzez udostępnienie turystom.

W ramach realizacji projektu zostały wykonane 3 dioramy:
Sala A - Fauna i flora karpackich parków krajobrazowych, róż-

norodność biologiczna - z prezentacją wybranych gatunków zwie-
rząt i roślin na przykładzie buczyny karpackiej. Sala B - Kultura 
- zamknięta, prezentująca eksponaty związane z historią i kulturą 
Podkarpacia, umieszczone przestrzennie, zamknięte ścianką imi-
tującą elewację drewnianego domu.Sala C - Geologia - poświę-
cona tematyce geologicznej. 

Do zwiedzania udostępniona jest również sala recepcji– park 
w pigułce – prezentująca walory kulturowe i przyrodnicze na mo-
nitorach dotykowych w scenerii dużych pni i fotogramów dofi-
nansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Efektem projektu jest rozbudowa oferty edukacyjnej Zespołu, 
promowanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszaru kar-

packich parków krajobrazowych, a także 
kształtowanie świadomości ekologicznej 
mieszkańców. Są plany uzupełniania i po-
szerzania wystawy. 

Ekspozycja edukacyjno-przyrod-
nicza jest już udostępniona do zwie-
dzania. W celu umówienia się na bez-
płatne zajęcia edukacyjne prosimy  
o kontakt z Panem Ignacem Bieleckim 
tel. 13 436 31 87.

Krystyna Boczar-Różewicz

Fragmenty dioramy: Fauna i flora karpackich parków krajobrazowych

Fragment dioramy: Geologia

Fragment dioramy: Kultura

Fot. kbr

Ks. Ryszard Szwast

W Muzeum Historycznym-
Pałac w Dukli

od 10 stycznia do 2 lutego 2017 roku czynna będzie Międzynarodowa 
Pokonkursowa Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych.

Serdecznie zapraszamy!

Przedszkolacy złożyli 
świąteczne życzenia

Przedszkolacy z Gminnego Przedszkola w Dukli odwiedzili 
wraz z wychowawczyniami Urząd Miejski 19 grudnia, trwała se-
sja Rady Miejskiej. Zaśpiewali kolędy i złożyli życzenia uczestni-
kom sesji Rady Miejskiej w Dukli.

kbr 
zdjęcia na wkładce
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OGŁOSZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ  
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW – GMINA DUKLA.

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Du-
kli Sp. z o.o. działając na podstawie art. 24 ust.7 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 
r. (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz., 858 ze zm.) ogła-
sza zatwierdzone taryfy uchwałą Nr XXXI/190/16 
Rady Miejskiej w Dukli z dnia 28 listopada 2016 r. 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków, realizowane przez GK i M 
w Dukli Sp. z o.o. na terenie Gminy Dukla. 

Ceny uwzględniają dopłaty finansowane  
z budżetu Gminy Dukla zgodnie z uchwałą Nr 
XXXII/199/16 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 20 
grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dopłaty do wy-
branych grup taryfowych odbiorców usług wodocią-
gowo-kanalizacyjnych. 

Taryfy obowiązują od 01.01.2017 r. do 
31.12.2017 r.

W/w uchwały dostępne są na stronie www.bip.
dukla.pl

Zarząd GK i M w Dukli Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR XXXII/199/16 
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI 
z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia dopłaty do wybra-
nych taryfowych grup odbiorców usług 

wodociągowo kanalizacyjnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz.U.z 2016 r. 
poz.446 z późniejszymi zmianami) oraz 
art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139  
z póżniejszymi zmianami), Rada Miej-
ska w Dukli uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala dopłatę dla wybranych 
taryfowych grup odbiorców usług w za-
kresie sprzedaży wody z wodociągów 
komunalnych na terenie Gminy Du-
kla, będących w posiadaniu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli  
Sp. z o.o. , w następującej wysokości:
1) 1,00 zł brutto do 1m³ dostarczonej wody 

dla gospodarstw domowych z wodo-
ciągu komunalnego w Dukli,

2) 4,60 zł brutto do 1m³ dostarczonej wody 
dla gospodarstw domowych z wodo-
ciągu komunalnego w Mszanie,

3) 18,57 zł brutto do 1m³ dostarczo-
nej wody dla gospodarstw domowych  
z wodociągu komunalnego w Zawadce 
Rymanowskiej.
§ 2. Ustala dopłatę dla wybranych ta-

ryfowych grup odbiorców usług kanaliza-
cyjnych w zakresie odprowadzonych na te-
renie Gminy Dukla ścieków do kanalizacji 
sanitarnych będących w posiadaniu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Du-
kli Sp. z o.o. , w następującej wysokości:
1) 2,11 zł brutto do 1m³ ścieków odprowa-

dzonych z gospodarstw domowych do 
kanalizacji sanitarnej w Dukli,

2) 7,47 zł brutto do 1m³ ścieków odprowa-
dzonych z gospodarstw domowych do 
kanalizacji sanitarnej w Mszanie,

3) 7,19 zł brutto do 1m³ ścieków odprowa-
dzonych z gospodarstw domowych do 
kanalizacji sanitarnej w Równym,

4) 16,54 zł brutto do 1m³ ścieków odpro-
wadzonych z gospodarstw domowych 
do kanalizacji sanitarnej w Zawadce 
Rymanowskiej.
§ 3. 

1. Dopłata o której mowa w § 1 i § 2 obo-
wiązuje od 1 stycznia 2017 r. do 31 
grudnia 2017 r.

2. Dopłata o której mowa w § 1 nie może 
przekraczać łącznej kwoty 71 000,00 zł 
brutto.

3. Dopłata o której mowa w § 2 nie może 
przekraczać łącznej kwoty 430 000,00 
zł brutto.

4. Dopłata, o której mowa w § 1 i § 2 bę-
dzie przekazywana Gospodarce Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Dukli
Sp. z o.o. zaliczkowo, co miesiąc  

w terminie do ostatniego dnia miesiąca. 
Zaliczka wyliczona zostanie na podstawie 
średniorocznej ilości zużytej wody i odpro-
wadzonych ścieków z roku poprzedniego. 
Rzeczywiste rozliczenie miesięcznych do-
płat następować będzie w terminie 14 dni 
po zakończonym dwumiesięcznym okre-
sie rozliczeniowym, na podstawie przed-
łożonej noty księgowej przez Gospodarkę 
Komunalną i Mieszkaniową w Dukli Sp.  
z o.o., dotyczącej ilości zużytej wody przez 
gospodarstwa domowe oraz ilości odpro-
wadzonych ścieków przez gospodarstwa 
domowe.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza Bur-
mistrzowi Dukli.

Z posiedzenia Rady
XXXI Sesja Rady Miejskiej w Dukli odbyła się 28 listopada 2016 roku 

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli.
W sesji udział wzięli następujący radni: Jan Dembiczak, Andrzej Dziedzic, Zenon Leńczyk, 
Władysław Boczar, Krzysztof Woźniak, Halina Pietruś, Tomasz Węgrzyn, Andrzej Kędra, 
Ewa Przystasz, Mariusz Folcik, Jan Marszał, Adam Faustus, Zbigniew Głód, Bohdan Gocz 
i Teresa Belcik.
Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz Dukli – Andrzej Bytnar , Zastępca Burmistrza – 
Elżbieta Wróbel, Sekretarz Gminy – Halina Cycak, Skarbnik Gminy – Jolanta Bik, zapro-
szeni goście, kierownicy jednostek organizacyjnych i sołtysi. Porządek obrad przedsta-
wiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wycho-
wania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dukla oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji /druk nr 194/,

b) uchylenia uchwały własnej dotyczącej określenia zasad udzielania i rozliczania do-
tacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy Dukla /druk nr 195/,

c) ustalenia Regulaminu prowadzenia placów targowych w Dukli oraz wykonywania 
na nich działalności handlowej /druk nr 196/,

d) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie Gminy Dukla z urządzeń wodociągowych i urządzeń kanaliza-
cyjnych będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli 
Sp. z o.o./druk nr 197/,

e) opłaty targowej /druk nr 198/,
f) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok /druk nr 199/,
g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla /druk nr 200/.

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

Rada Miejska po wysłuchaniu opinii poszczególnych komisji podjęła następujące uchwały:
a) Uchwałę nr XXXI/187/16 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, 

przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie 
Gminy Dukla oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywa-
nia dotacji /druk nr 194/.Uchwałę podjęto jednomyślnie /głosowało 13 radnych/.

b) Uchwałę nr XXXI/188/16 uchylenia uchwały własnej dotyczącej określenia zasad 
udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomo-
wych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dukla /druk nr 195/. Uchwałę podję-
to jednomyślnie /głosowało 13 radnych/. 

c) Uchwałę nr XXXI/189/16 w sprawie ustalenia Regulaminu prowadzenia placów tar-
gowych w Dukli oraz wykonywania na nich działalności handlowej /druk nr 196/. 
Uchwałę podjęto jednomyślnie /głosowało 14 radnych/. 

d) Uchwałę nr XXXI/190/16 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dukla z urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o./druk nr 197/. Uchwałę podjęto 
jednomyślnie /głosowało 14 radnych/.

e) Uchwałę nr XXXI/191/16 opłaty targowej /druk nr 198/. Uchwałę podjęto jedno-
myślnie /głosowało 14 radnych/. 

f) Uchwałę nr XXXI/192/16 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 
2016 rok /druk nr 199/. Uchwałę podjęto jednomyślnie /głosowało 14 radnych/.

g) Uchwałę nr XXXI/193/16 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Dukla /druk nr 200/. Uchwałę podjęto jednomyślnie /głosowało 14 
radnych/.

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

Halina Cycak
Sekretarz Gminy Dukla
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Ogłoszenie o konkursie dla 
GRANTOBIORCÓW nr 1/2017/G

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obsza-
rze gmin: Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i 
Miejsce Piastowe,  informuje o możliwości składania wniosków 

o przyznanie pomocy na GRANTY w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020

1. Termin składania wniosków:
Termin składania wniosków: od 30.12.2016 r. do 20.01.2017 r.

2. Miejsce i tryb składania wniosków: 
1. Wnioski o powierzenie Grantu należy składać osobiście albo 
przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy 
Działania „Kraina Nafty”, mieszczącego się przy 
ul. Dworskiej 14 w Miejscu Piastowym, od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 7.30 do 15.30.
2. Wniosek należy składać w 2 egzemplarzach w wersji papiero-
wej oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD). Wersja pa-
pierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame. 
3. Złożenie Wniosku o powierzenie Grantu w LGD potwierdza-
ne jest na kopii pierwszej strony tego wniosku przez pracowni-
ka Biura przyjmującego wniosek, zawiera indywidualny numer 
Wniosku nadany przez LGD, datę złożenia Wniosku, liczbę złożo-
nych wraz z Wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczę-
cią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą ten Wniosek w LGD. 
4. O terminie złożenia Wniosku decyduje data wpływu do Biura 
LGD „Kraina Nafty”.
5. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty lub kuriera zostaną 
odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
6. Do Wniosku dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia 
spełnienia warunków przyznania Grantu albo ich kopie, których 
wykaz zawiera formularz Wniosku o powierzenie Grantu, oraz 
dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru 
określonych w LSR, w tym Kartę opisu spełniania lokalnych kry-
teriów wyboru Grantu – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejsze-
go ogłoszenia.
7. Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzo-
nych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub pod-
miot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych 
za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub Radcę Prawnego 
lub Adwokata, który jest wskazany jako pełnomocnik we Wniosku. 
8. Zaleca się, aby wniosek był trwale spięty i posiadał ponumero-
wane załączniki. 

3. Zakres tematyczny operacji:
Zakres tematyczny naboru dotyczy realizacji przez LGD „Kraina 
Nafty” Projektu Grantowego, o którym mowa w art. 14 ust. 5 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokal-
nym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 
poz. 378) w ramach Zachowania dziedzictwa lo-
kalnego oraz wzmocnienia kapitału społecznego 
– zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1, 5 i 8 Rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 wrze-
śnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ra-
mach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie ope-
racji w ramach strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
(Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach 
naboru:

Cel ogólny 3: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i ochrona śro-
dowiska przyrodniczego 

Cel szczegółowy 3.1 Wzmocnienie tożsamości mieszkańców  
w oparciu o tradycję i środowisko przyrodnicze
Przedsięwzięcie 3.1.1 Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze ob-
szaru LGD „Kraina Nafty”

Wskaźniki produktu:
- Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub re-
stauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realiza-
cji strategii – 3 szt.
- Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działają-
cych w sferze kultury – 9 szt.
- Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzyma-
ły wsparcie w ramach 
realizacji LSR – 9 szt.
- Liczba szkoleń podnoszących świadomość mieszkańców na te-
mat ochrony środowiska i 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym – 1 szt.
- Liczba wydarzeń w zakresie kultywowania tradycji i produktów 
lokalnych – 1 szt.

4. Ramy czasowe oraz planowane do realizacji zadania w ramach 
Projektu Grantowego:
1. Okres realizacji Projektu Grantowego przez LGD „Kraina 
Nafty”– do końca 2017 r. 
2. W ramach Projektu Grantowego planowane są następujące za-
dania:
1) Prace konserwatorskie lub restauratorskie zabytków wpisanych 
do Rejestru Zabytków lub objętych Gminną Ewidencją Zabytków.
2) Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.
3) Szkolenie podnoszące świadomość mieszkańców na temat 
ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
4) Zorganizowanie wydarzenia w zakresie kultywowania tradycji  
i produktów lokalnych.

5. Forma wsparcia:
Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji poniesionych 
kosztów.
Intensywność wsparcia – 100% kosztów kwalifikowalnych.

6. Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i ter-
minie podanym w ogłoszeniu 
o naborze.
2. Zgodność Grantu z zakresem tematycznym, terminem realiza-
cji oraz zaplanowanymi zadaniami w ramach Projektu Grantowego 
LGD „Kraina Nafty” wskazanymi w ogłoszeniu.
3. Spełnienie warunków wstępnej oceny Grantów.
4. Zgodność Grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi 
w PROW na lata 2014-2020.

5. Zgodność Grantu z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Kraina 
Nafty” na lata 2014-2020.
6. Zgodność Grantu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz uzyskanie 
minimalnej liczby punktów.

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym okre-
ślenie Grantobiorców, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomo-
cy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570,  
z późn. zm.) oraz zamieszczone są na stronie internetowej LGD  
w zakładce Nabór wniosków/Granty. 

7. Kryteria wyboru Grantów 
1. Grant będzie wybrany do dofinansowania po pozytywnej wery-
fikacji: wstępnej, zgodności 
z celami LSR, zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, wg lokalnych kryteriów wyborów Grantów oraz 
uzyska minimalną liczbę punktów, o której mowa w art. 19 ust. 
4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym 
z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378), tj. 
w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru określonych dla 
Grantów w załączniku nr 2 do ogłoszenia nr 1/2017/G. 
2. Przy ocenie Grantów pod względem zgodności z lokalnymi kry-
teriami, Grant uzyskuje ocenę będącą średnią arytmetyczną ocen 
indywidualnych Członków Rady biorących udział w ocenie danego 
Grantu, dokonaną na podstawie kart oceny spełniania lokalnych 
kryteriów. Aby Grant mógł być powierzony, w wyniku oceny zgod-
ności Grantu z lokalnymi kryteriami wyboru, Wniosek musi otrzy-
mać co najmniej minimalną liczbę punktów określonych w Karcie 
oceny spełniania lokalnych kryteriów dla Grantów - maksymal-
na liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 32 punkty. Grant 
kwalifikuje się do dofinansowania po otrzymaniu minimum 30% 
punktów tj. 9,6 pkt. 
3. Pomoc na Granty przysługuje według kolejności ustalonej na 
podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełnia-
nia lokalnych kryteriów wyboru dla Grantów, tworzone będą od-
rębne listy rankingowe Grantów dla poszczególnych wskaźników 
określonych w ogłoszeniu, do limitu środków wskazanych w ogło-
szeniu. 
4. W przypadku uzyskania przy ocenie Grantu takiej samej 
liczby punktów o wyborze do dofinansowania i pozycji na li-
ście rankingowej, decyduje losowanie przeprowadzone przez 
Przewodniczącego Rady, przy obecności wszystkich obecnych na 
posiedzeniu Członków Rady. 

Lokalne kryteria wyboru dla Grantów wraz z zasadami przyzna-
wania punktów za spełnienie danego kryterium udostępniono do 
pobrania na stronie www.kraina-nafty.pl w zakładce Nabór wnio-
sków / Granty/ Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru dla 
Grantów oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. 

8. Limit dostępnych środków 
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 250 000,00 
zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł).

9. Wymagane dokumenty 
1. Wypełniony formularz Wniosku o powierzenie Grantu wraz 
z wymaganymi załącznikami (odpowiednio do zakresu Grantu 
np. zaświadczenie o wpisie do Rejestru Zabytków lub Gminnej 
Ewidencji Zabytków, zgoda konserwatora zabytku, tytuł praw-
ny do nieruchomości na której zlokalizowany jest zabytek, wi-
zualizacja, program wydarzenia/ szkolenia, tytuł prawny do nie-
ruchomości, która będzie doposażona, regulamin świetlicy wiej-
skiej itp.)
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wy-
boru Grantów wymagane na etapie naboru wniosków:

a) Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów dla Grantów – stano-
wiąca załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
b) Oświadczenie Wnioskodawcy 
c) Dokumenty potwierdzające doświadczenie Wnioskodawcy.
3. Inne załączniki, jeśli dotyczące realizacji Grantu, mogące mieć 
wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru np. innowacyj-
ność, zgodność z zasadami ochrony środowiska. 

10. Informacja o miejscu zamieszczenia dokumentów 
Formularze wymaganych dokumentów w ramach naboru, formu-
larz Wniosku o powierzenie Grantu, Umowę o udzielenie Grantu 
oraz LSR na lata 2014-2020 LGD „Kraina Nafty”, Regulamin 
Konkursu na wybór i ocenę Grantów w ramach Projektów 
Grantowych, lokalne kryteria wyboru Grantów, udostępniono w 
zakładce Nabór wniosków / Granty oraz w formie plików do po-
brania pod niniejszym ogłoszeniem. Wymienione dokumenty są 
również dostępne w formie papierowej w Biurze LGD i wydawane 
na żądanie osobom zainteresowanym.

• Wniosek o powierzenie Grantu
• Umowa o powierzenie grantu 
• Raport końcowy
• Karta oceny spełniania lokalnych kryteriów dla Grantów
• Regulamin Konkursu na wybór i ocenę Grantów w ramach 

Projektów Grantowych wraz z opisem sposobu realizacji, roz-
liczania, monitoringu i kontroli Grantów wraz z załącznikami

• Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020

11. Załączniki do ogłoszenia o naborze:
Zał. nr 1 - Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru dla 
Grantów wraz z kartą – doświadczenie Wnioskodawcy w realiza-
cji projektów
Zał. nr 2 – Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru dla Grantów
Zał. nr 3 – Oświadczenie Wnioskodawcy 
Zał. nr 4 – zał. nr 1 do Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.
Biuro LGD „Kraina Nafty” zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w zakre-
sie przygotowania wniosku. Szczegółowe informacje na temat naboru 
można uzyskać w siedzibie LGD „Kraina Nafty” w Miejscu Piastowym, ul. 
Dworska 14, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15.30, tel. 13 44 07 
043; 725 999 721, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl

Święty Mikołaj  
w Zawadce Rymanowskiej

Święty Mikołaj odwiedza dzieci na całym świecie. 6 grudnia 
z workiem pełnym prezentów przyjechał również do Zawadki 
Rymanowskiej. Dzień ten był niezwykle radosny i pełen wra-
żeń dla wszystkich milusińskich. Święty Mikołaj przybył do Za-
wadki Rymanowskiej w godzinach popołudniowych, oprócz pre-
zentów zaproponował wiele wesołych zabaw prowadzonych przez 
Klaudię Wielgosz. Rozmawiał z dziećmi, zachęcał ich, aby były 
grzeczne i słuchały rodziców. Na zakończenie Jego wizyty wszy-
scy otrzymali prezenty, a w nich – dla każdego coś dobrego!

Oczekiwane cały rok Mikołajki minęły w bardzo miłej atmos-
ferze i przyniosły naszym dzieciom wiele radości. Dzień ten na 
długo pozostanie w pamięci wszystkich najmłodszych, a niektó-
rzy z nich już od jutra nie będą mogli doczekać się kolejnej wizyty 
Świętego Mikołaja.

Klaudii serdecznie dziękujemy.
Bogdan Płóciennik 

sołtys Zawadki Rymanowskiej
zdjęcia na wkładce
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Gabrysia Drozd 
finalistką 

Ogromny sukces osiągnęła Gabrysia Drozd, 
uczennica klasy IIIa Zespołu Szkół nr 1 w Du-
kli. Wychowawczyni klasy Józefa Winnicka - 
Sawczuk śledząc nowinki i różnorodność kon-
kursów zachęciła uczniów do wzięcia udziału 
w konkursie plastycznym ogłoszonym przez 
Ośrodek Rozwoju Edukacji. Temat konkursu 
„Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się 
po 2030 roku” dotyczył następujących w cza-
sie zmian klimatycznych. Praca plastyczna Ga-
brysi wraz z opisem wykonanym przez wycho-
wawczynię rozpoczęła rywalizację w powiecie, 
przeszła przez rywalizację wojewódzką i jako 
jedna z dwóch prac z województwa podkarpac-
kiego zdobyła miejsce w finale w Warszawie. 

Sukces dziewczynki miał zwieńczenie  
w ośrodku ORE w Warszawie, gdzie Gabry-
sia osobiście 9 grudnia 2016r. odebrała dy-
plom i nagrodę finalistki. Wzięła również 
udział w ciekawych zajęciach z robotyki i in-
formatyki. Wyjazd dziewczynki do stolicy bę-
dzie dla niej niezapomnianym przeżyciem,  
a dla szkoły również jest olbrzymim sukcesem. 
Ważne i wyjątkowe jest również to, że praca 
plastyczna Gabrysi znalazła się na wystawie 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ponie-
waż konkurs realizowany był w ramach pro-
jektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na 
rzecz rozwoju współfinansowanego z programu 
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych RP w roku 2016”.

Krystyna Boczar-Różewicz

Szlachetna Paczka
Po raz szósty Szlachetna Paczka odbyła się w rejonie Dukla i okolicy. W tym 

roku w rejonie Dukla i okolice wszystkich rodzin włączonych do akcji było 30, 
znacznie mniej niż w latach ubiegłych, gdyż było za mało wolontariuszy mogą-
cych odwiedzać rodziny. 

Na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia na wielu twarzach, 
dzięki ludziom dobrej woli i wielkiego serca, pojawił się uśmiech. W dniach 10 
i 11 grudnia br. w całej Polsce trwał finał XVI edycji akcji „Szlachetna Paczka”. 
Finał Paczki to czas wielkich wzruszeń, niecodziennych spotkań, rozmów  
i emocji, a dla wielu - najważniejsze dwa dni w roku. Uśmiech i radość na twa-
rzach zagościła dzięki darczyńcom, ale także dzięki pracy wolontariuszy. Pod-
czas tegorocznej edycji akcji w Dukli działało wraz z liderem 16 wolontariuszy.

Darczyńcy przywozili skompletowane przez nich paczki do punktu odbioru, 
skąd zostały przewiezione przez wolontariuszy bezpośrednio do potrzebujących 
rodzin. Rodziny w potrzebie otrzymały przede wszystkim pomoc w postaci 
żywności, środków czystości, ciepłych butów i odzieży, ale i również droższych 
sprzętów takich jak: pralka, lodówka, kuchenka. Darczyńcy bardzo się starali  
i przygotowali piękne prezenty, które pomogą nie tylko materialnie, ale również 
wzmocnią poczucie własnej wartości obdarowanych rodzin. Jak powiedziała 
jedna z wolontariuszka: „Szlachetna Paczka to nie jest opieka społeczna. Aby 
zostać włączonym do tego projektu nie wystarczy być biednym, trzeba chcieć  
z tą biedą walczyć, trzeba mieć siłę i odwagę”.

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim osobom, które zaangażowały się w pro-
jekt Szlachetna Paczka, wolontariuszom, bez których projekt nie mógłby się od-
być, wszystkim darczyńcom, którzy obdarowali rodziny, Burmistrzowi Gminy 
za wsparcie i przychylność, OSP z Dukli i Równego za dwa dni rozwożenia pa-
czek, MOSIR-owi który po raz kolejny udostępnił swój budynek na nasz ma-
gazyn, firmie F.H.U ZIKO, dyrektorowi ZS 2 Janowi Drajewicz za udostępnie-

nie nam miejsca na nasze szkolenia, bez których nie 
moglibyśmy rozpocząć naszych działań. 

Życzę wszystkim radosnych i spokojnych świąt 
Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności, nie 
tylko w nadchodzącym roku, ale również w latach 
następnych. Zachęcam również do udziału w Szla-
chetnej Paczce w 2017 r. Do zobaczenia.

Justyna Zimny-Frużyńska 
Specjalista ds. promocji

Żyliśmy razem przez wieki
11 grudnia 2016 r. w sali widowisko-

wej Ośrodka Kultury w Dukli odbyła się 
wirtualna wycieczka po nieistniejącej już 
dziś Dukli: śladami dukielskich Żydów.

Wycieczka, przygotowana przez lice-
alistów LO Dukla, członków Klubu Hi-
storycznego im. Armii Krajowej, działa-
jącego w naszej szkole, była efektem pro-
jektu edukacyjnego prowadzonego wspól-
nie z Fundacją Forum Dialogu Między Na-
rodami z Warszawy i dzięki wsparciu me-
rytorycznemu Stowarzyszenia na Rzecz 
Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Du-
kielskiej Sztetl Dukla i jego prezesa  
p. Jacka Koszczana.

Zaplanowany w terenie spacer po mie-
ście, wyniku niesprzyjającej pogody prze-
niesiono do sali widowiskowo OK w Du-
kli . Naszymi gośćmi byli nie tylko rodzice, 
dziadkowie i znajomi członków Klubu Hi-
storycznego, ale przedstawiciele władz 
miasta: burmistrza Dukli p. Andrzej Byt-
nar, sekretarz gminy Dukla p. Halina Cy-
cak, redaktor naczelna DPS -u p. Krystyna 

Boczar-Różewicz, dyrektorzy ZSnr2 w Du-
kli: p. Jan Drajewicz i Arkadiusz Twardzik, 
ks. proboszcz Parafii Polskokatolickiej w 
Łękach Dukielskich Roman Jagiełło, Pre-
zes Stowarzyszenia ,,Czyń Dobro, Mimo 
Wszystko”- p. Kamila Bogacka, p. Alek-
sandra Sandra hr. Tarnowska, przedstawi-
ciel PCEN w Krośnie p. Jolanta Śnieżek, 
historycy krośnieńscy: dr Ewa Bereś i Be-
ata Wygonik- Wronka oraz duklanin p. Je-
rzy Możdżan, autor książek historycznych.

Ta prelekcja to efekt 16 godzinnych 
warsztatów edukacyjnych i wielogodzin-
nej pracy członków klubu podzielonych na 
grupy zadaniowe, której celem było wypeł-
nienie luki w pamięci o nieistniejącej już 
dziś , a jakże licznej społeczności żydow-
skiej i przyczynach niespotykanego i jedy-
nego w dziejach świata zjawiska jakim był 
Holokaust.

Uczniowie Klubu Historycznego im. 
AK dzięki tym warsztatom odkryli zapo-
mnianą historię własnej miejscowości,  
a poprzez osobiste spotkania ze świadkami 

historii zbudowali most międzypokole-
niowy ożywiający ,,zasypane niepamięcią 
miasto- nasze dukielskie Pompeje”.

Liderzy grup, a jednocześnie prele-
genci ; Gabriela Szymańska, Patrycja Ma-
jer, Katarzyna Makoś, po słowie wstępnym 
opiekuna klubu Jolanty Wojdyły, przedsta-
wiły historię przedwojennej Dukli, miasta 
w 74% wyznawców religii mojżeszowej. 
Klimat wieczoru podtrzymała piosenka 
Agnieszki Osieckiej ,,Miasteczko Bełz” 
w wykonaniu Kasi Makoś, a dokumenta-
cją filmową zajmowali się Patryk Gazda  
i Przemysław Żołobowicz.

Po prezentacji ks. Roman Jagiełło i hr. 
Tarnowska oraz zebrani goście dzielili się 
swoimi wrażeniami, wyrażali podziękowa-
nia dla organizatorów, robili pamiątkowe 
zdjęcia.

Członkom Klubu Historycznego im. 
AK pozostała satysfakcja ze spotkania  
i wiedza, która będą dzielić się z innymi. 
Dla mnie, jako opiekuna projektu, najbar-
dziej satysfakcjonujące jest stwierdzenie 
młodzieży, ze od teraz inaczej widzą swoje 
miasto…

Jolanta Wojdyła 
opiekun Klubu Historycznego im. AK 

zdjęcia na wkładce

Punkt nieodpłatnej 
pomocy prawnej w Dukli

Od stycznia 2017 r., mieszkańcy Gminy Dukla nadal będą mogli korzystać z bez-
płatnej pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalnych prawników wyznaczo-
nych przez samorządy prawnicze. Założeniem ustawy o nieodpłatnej pomocy praw-
nej oraz edukacji prawnej jest umożliwienie osobom znajdującym się w trudnej sytu-
acji materialnej bezpłatnego dostępu do pomocy prawnej.

Na etapie przedsądowym, darmową pomoc prawną w 2017 roku otrzymają:
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane 

świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• młodzież do 26 roku życia
• seniorzy po ukończeniu 65 lat,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awa-

rią techniczną,
• kobiety w ciąży w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka,  

a w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
Uprawnionym przysługiwać będzie możliwość uzyskania informacji z zakresu 

prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywil-
nego, spraw karnych, spraw administracyjnych, spraw rodzinnych, ubezpieczenia 
społecznego, prawa podatkowego z wyłączeniem podatkowych związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej. Nieodpłatna pomoc nie obejmuje spraw z za-
kresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.

Pomoc udzielana będzie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku  
od 8.00 do 12.00 w Dukli przy ul. Kościuszki 4.

Tereściacy w Cisnej
1 grudnia 2016 pomimo ataku zimy zespół z Zawadki Rymanowskiej Tereściacy 

pojechali do Cisnej umilić wieczór studentom Gruzji, Ukrainy i Polski którzy uczest-
niczyli w kilkudniowym projekcie pt. „Bliżej demokracji”.

Koordynatorem projektu realizowanego Przez Fundację Inicjatyw Młodzieżo-
wych z Warszawy jest Dominika Palcar pochodząca z Mszany.

W czasie koncertu młodzież świetnie się bawiła, a zaskoczenie dziewcząt z grupy 
ukraińskiej repertuarem Tereściaków – bezcenne. Gruzini także włączali się do pod-
śpiewywania piosenek głównie rosyjskich, a jeden z nich zagrał na gitarze radząc so-
bie z 12-ma strunami.

Długo będziemy pamiętać powrót do domu, zwłaszcza lawirowanie między sto-
jącymi kilkudziesięcioma TIR-ami uwięzionymi przez warunki drogowe gdzieś od 
Barwinka do Dukli. 

Ewa Kaczmarska-Więckowska
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Jarmark Bożonarodzeniowy „Podziel się miłością”

Konkurs szopek bożonarodzeniowych i stroików 
świątecznych rpzstrzygnięty

Stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Tylawy

Stoisko ZS nr 1 w Dukli

Nagrodzeni w konkursie szopek bożonarodzeniowych i stroików świątecznych z organizatorami, 
burmistrzem Andrzejem Bytnarem i sekretarz gminy Haliną Cycak

Stoisko  
Dukielskiego  
Uniwersytetu  
Trzeciego Wieku

Fot. kbr

Fot. kbr

1. miejsce w kat. szopki  
bożonarodzeniowe - szkoła 
podstawowa - Ewa Uliasz 
- Wietrzno

1. miejsce w kat. szopki bożonarodzeniowe - 
dorośli - Jadwiga Bogacz - ŚDS Cergowa

1. miejsce w kat. szopki 
bożonarodzeniowe  

- gimnazja - Marcel Bytnar 
- ZS nr 2 w Dukli

1. miejsce w kat. 
stroik świąteczny 

- dorośli - praca 
zbiorowa ŚDS 

Cergowa

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

Jarmark Bożonarodzeniowy 
„Podziel się miłością”

Dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli wraz z pracownikami pra-
gnie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organi-
zację tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego. W szczegól-
ności wolontariuszom, którzy włączyli się w akcję charytatywną 
„Podziel się miłością”: zarządowi i członkiniom Dukielskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, KGW w Tylawie pod przewod-
nictwem Pani Anety Gęborys, Pani Annie Delimacie z Barwinka, 
dzieciom, rodzicom i opiekunom z Przedszkola w Dukli oraz Panu 
Wojciechowi Okońskiemu. Cały dochód przekazany przez wymie-
nione osoby i organizacje został przeznaczony na zakup artyku-
łów spożywczych oraz środków czystości i dołączony do zebra-
nych przez szkoły z Głojsc i Wietrzna produktów. Dziękujemy rów-
nież pani sołtys Mszany, Ewie Kaczmarskiej-Więckowskiej, która 
przekazała na ten szczytny cel produkty mięsne. Podziękowania 
należą się również wszystkim uczestnikom Jarmarku za okazanie 
wielkiego serca i dołożenie do akcji swojej cegiełki. 

Małgorzata Walaszczyk-Faryj

Za nami kolejna już edy-
cja Jarmarku Bożonarodzenio-
wego organizowanego przez 
Ośrodek Kultury w Dukli. Jak 
co roku impreza przyciągnęła 
wielu mieszkańców Dukli  
i okolic, w końcu cel jest jak co 
roku szczytny – pomoc najbar-
dziej potrzebującym osobom  
z terenu naszej gminy. Podczas 
4 edycji akcji „Podziel się miło-
ścią” świąteczne paczki powę-
drują do osób samotnych, cho-
rych i niepełnosprawnych.

11 grudnia, Transraniczne 
Centrum Wymiany Kultural-
nej, stało się miejscem poko-
leniowego spotkania ludzi do-
brej woli. Kolejny już raz, z po-
wodu niesprzyjającej pogody 
Ośrodek Kultury musiał prze-
nieść imprezę z dukielskiego 
rynku „pod dach”. Mimo to 
atrakcji i świątecznej atmos-
fery nie zabrakło. Między in-
nymi dzięki naszym kochanym 
przedszkolakom, tłumnie przy-
byłym, by kolędować z miesz-
kańcami Dukli. Wyśpiewali 
oni z wielkim zaangażowaniem  
i wdziękiem, kilkanaście kolęd, 
pastorałek i piosenek świątecz-
nych. Podczas Jarmarku odbyło 
się rozdanie nagród X Gmin-
nego Konkursu na Najpiękniej-
szą Szopkę Bożonarodzeniową 
i Stroik Świąteczny. Wystawa 
złożona z nagrodzonych prac 
cieszyła się dużym zaintereso-
waniem wszystkich uczestni-
ków imprezy. Przedsmak świąt 
poczuliśmy również za sprawą 
wystawców, którzy zaprezen-
towali na stoiskach kolorowe 
ozdoby świąteczne oraz sma-
kowite wypieki i potrawy. 

Dukielski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku, który wystawił 

upieczone własnoręcznie przez 
członkinie stowarzyszenia pier-
niczki, ozdobione lukrem na 
zajęciach plastycznych, prze-
znaczył cały dochód na potrze-
bujących. Do akcji przyłączyli 
się również Koło Gospodyń  
z Tylawy pod przewodnictwem 
Anety Gęborys i Pani Anna De-
limata z Barwinka. Wszystkie 
zebrane przez nich pieniądze ze 
sprzedaży świątecznych ciast, 
pierniczków, ozdób szydełko-
wych i choinek z wikliny pa-
pierowej trafiły do skarbonki 
„Podziel się miłością”. Podob-
nie pomoc okazało Przedszkole 
w Dukli, które zaprezento-
wało podczas Jarmarku wyko-
nane przez dzieci, ich rodziców 
i opiekunów stroiki, ozdoby 
choinkowe, szopki i choinki. 
Do akcji przyłączyli się rów-
nież pracownicy Ośrodka Kul-
tury z dyrektor Małgorzatą Wa-
laszczy-Faryj wystawiając wła-
snoręcznie wykonane muffiny 
i barszcz. Podczas Kierma-
szu zaprezentowali się również 
inni wystawcy rękodzieła, ciast 
i potraw. Pan Wojciech Okoń-
ski przywiózł smakowite po-
trawy, m. in. kartacze, pierogi, 

krokiety oraz żurek, ze sprze-
daży którego pieniądze prze-
znaczył na akcję „Podziel się 
miłością”. Uczniowie ZSP nr 1 
i ZSP nr 2 w Dukli wraz z opie-
kunkami – Marią Fornal, Marią 
Twardzik i Katarzyną Poradyło, 
zaproponowali ręcznie wyko-
nane kartki świąteczne, ozdoby 
choinkowe i lukrowane muf-
finy. Pani Iwona Dereniowska 
przygotowała ciasta świąteczne 
oraz szydełkowe ozdoby choin-
kowe i frywolitki. Pani Joanna 

Sarnecka na swoim stoisku ofe-
rowała domowy chleb, bluzy 
z nadrukiem i czapki robione 
na drutach. Martyna i Gabriela 
Błaż zaprezentowały ozdoby 
świąteczne wykonane z wikliny 
papierowej: choinki, wianki  
i stroiki oraz filcowane bombki. 
Cały dochód z akcji zosta-
nie przeznaczony na zakup ar-
tykułów spożywczych oraz 
środków czystości i dołączony 
do zebranych przez szkoły  
z Głojsc i Wietrzna produk-
tów. Paczki świąteczne uzupeł-
nione zostaną również o ufun-
dowane przez sołtysa Mszany, 
Panią Ewę Kaczmarską 
-Więckowską, kiełbasy  
i wędliny.

Katarzyna Michna

XXI SPOTKANIE OPŁATKOWO - NOWOROCZNE 8.01.17 - CERGOWA

- godz. 9:00 - wyjazd spod Biura PTTK w Krośnie, ul. Krakowska 9
- około 9:35 - wyjście z Lipowicy

Lipowica /Kamieniołom/ - Cergowa /716/ - zejście do Studzienki  
Św. Jana z Dukli /ognisko/ - Lipowica

Zgłoszenia chętnych i wpłaty wpisowego przyjmujemy do dnia 30.12.2016 r.
CENA:18 zł - członkowie PTTK i dzieci do 16 roku życia, 20 zł - niezrzeszeni

Organizatorzy zapewniają: transport, ubezpieczenie NNW i KL, usługę przewodnika, plakietka, 
ognisko. Prowiant na ognisko we własnym zakresie.

Istnieje możliwość zamówienia dodatkowej plakietki - cena 3,00 zł.
Do zobaczenie na Cergowej!
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Święty Mikołaj  
w Zawadce Rymanowskiej

„Tereściacy” w Cisnej

Żyliśmy razem 
przez wieki

Obdarowane dzieci 
ze św. Mikołajem

Św. Mikołaj wręcza prezenty dzieciom

Występ Zespołu Tereściacy podczas wieczoru zorganizowanego 
przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych

Fot. Ewa Kaczmarska - Więckowska

Fot. kbr Praca Gabrysi na wystawie w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie

Członkowie Klubu Historycznego z opiekunką Jolantą Wojdyło, burmi-
strzem Andrzejem Bytnarem i prezesem Jackiem Koszczanem

Jolanta Wojdyła opiekunka Klubu Historycznego rozpoczęła spotkanie

Gabrysia Drozd

Gabrysia Drozd finalistką

„W oczekiwaniu…”
Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana 

Jezusa. W przedświątecznej atmosferze, pachnącej jedliną  
i piernikami, rozbrzmiewającej kolędą i mieniącej się bły-
skiem ulicznych ozdób świątecznych, cały świat przygoto-
wuje się do Świąt Bożego Narodzenia. Również i na terenie 
naszej gminy w tym czasie możemy poczuć magiczną aurę. 
Przyozdobione ulice i wystawy sklepowe oraz organizowane 
wydarzenia kulturalne o charakterze świątecznym pomagają 
nam wejść w uroczysty, bożonarodzeniowy nastrój. 

Ośrodek Kultury w Dukli już od 14 lat włącza się w rado-
sne przeżywanie okresu adwentu organizując Koncert Bożo-
narodzeniowy. W tym roku, 11 grudnia, wydarzenie zatytuło-
wane „W oczekiwaniu…” przyciągnęło do sali widowisko-
wo-teatralnej Ośrodka Kultury wielu gości, którzy za sprawą 
wykonawców mogli obejrzeć cudowny świąteczny „spek-
takl muzyczno-taneczny”. Tradycyjnie podczas koncertu za-
prezentowały się zespoły działające przy Ośrodku Kultury 
oraz dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia taneczne  
i muzyczne. 

Koncert rozpoczęła świąteczna etiuda taneczna w wyko-
naniu grup baletowych prowadzonych przez Panią Monikę 
Wagę. Następnie na scenie w pastorałkach i piosenkach bo-
żonarodzeniowych zaprezentowały się Zosia Baran, Eliza 
Kowalska i Maria Uliasz, podopieczne szkółki wokalnej Bel 
Canto pod kierownictwem Krzysztofa Zajdla, który również 
wystąpił podczas koncertu wraz z uczennicą Marleną Rygiel. 
Przy akompaniamencie klawiszowym Artura Szajny duet wo-
kalny wykonał przepiękną kolędę „Cicha noc”. Widzowie wy-
słuchali także występu Jagody Skrzyńskiej, która zaprezento-
wała skrzypcową aranżację kolędy „Gdy śliczna Panna”. Na-
stępnie na scenie zaprezentował się zespół akustyczny „Bez 
Nut”, działający przy Ośrodku Kultury, który wraz z solistką 
Marleną Rygiel wykonał trzy kolędy: „Jezus malusieńki”, 
„Gdy śliczna Panna” i „Mizerna cicha”. W radosny nastrój 
wprowadził widzów występ szkółki skrzypcowej pod kierow-
nictwem Pani Ireny Zięby. Dwunastoosobowa grupa uczen-
nic wdzięcznie wykonała kolędy: „Cicha noc”, „Lulajże Je-
zuniu” oraz „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Następnie przed 
publicznością zaprezentowała się kapela ludowa „Duklanie”, 
która wykonała dwie pastorałki na góralską nutę: „Zornicka” 
oraz „Gore gwiazda”. Jako ostatni zakolędował zespół obrzę-
dowo-śpiewaczy „Szarotka-Duklanie”. Wykonali w ich wy-
konaniu widzowie usłyszeli kolędy: „Z narodzenia Pana”,  
„Z nieba wysokiego” oraz „Jezusa narodzonego” w wykona-
niu najmłodszych członków zespołu – Miłosza, Zuzi i Oli. Na 
zakończenie koncertu wszyscy wykonawcy wraz z widownią 
zaśpiewali kolędę „Wśród nocnej ciszy”.

Tradycyjnie podczas Koncertu Bożonarodzeniowego oko-
licznościowe, świąteczne wystąpienie wygłosił burmistrz Du-
kli Andrzej Bytnar, który życzył wszystkim mieszkańcom 
Gminy i okolic, zdrowych, wesołych i spokojnych Świąt Bo-
żego Narodzenie i podzielił się z wszystkimi opłatkiem. Dla 
uczestników koncertu przygotowano również poczęstunek 
wigilijny.

Ośrodek Kultury dziękuje wszystkim instruktorom i wy-
konawcom za zaangażowanie i przygotowanie wspaniałych 
występów. Widzom dziękujemy zaś za obecność i zapraszamy 
na kolejny, jubileuszowy Koncert Bożonarodzeniowy. 

Katarzyna Błaż

Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza do wzięcia udziału

w X JUBILEUSZOWYM 
Gminnym Konkursie Kolęd 

i Pastorałek
 REGULAMIN
1.Termin i miejsce: Konkurs odbędzie się 12 stycznia 2017r. 

w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Dukli o godz. 9.00 
2. Celem konkursu jest podtrzymywanie i popularyzacja bogatych 

tradycji narodowych oraz zachowanie od zapomnienia starych kolęd  
i pastorałek. 

3. Każdy z uczestników zobowiązany jest do wykonania jednej ko-
lędy lub pastorałki. 

Do konkursu dopuszcza się wyłącznie solistów i zespoły wokalne 
(co najmniej 3 wokalistów/wokalistek w jednym zespole) z akompa-
niamentem, lub podkładem muzycznym - wyłącznie na płycie CD (for-
mat audio lub mp3). 

4. Kryteria oceny: Komisja artystyczna powołana przez organiza-
tora oceniać będzie autentyczność utworów, poziom wykonania, dobór 
repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny prezentacji. W kategorii I i II 
komisja weźmie również pod uwagę strój, przebranie świąteczne oraz 
ogólną oprawę utworu. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe.

5. Kategorie: 
a) soliści
KAT. I - do klasy “O” włącznie 
KAT. II - Kl. I, II, III, 
KAT. III - Kl. IV, V, VI 
KAT. IV – GIMNAZJUM 
KAT. V - Dorośli 

Uwaga!!!  Laureaci 1, 2 i 3 miejsca zostają nominowani do 
IVMIĘDZYGMINNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORA-
ŁEK, który odbędzie się 13 stycznia 2017r. w sali widowiskowej 
Ośrodka Kultury – więcej na www.ok.dukla.pl

Kategoria zespół powstanie w odrębnych kategoriach wiekowych 
w przypadku gdy zgłoszeń będzie więcej niż 4, w poszczególnych gru-
pach wiekowych. W innym przypadku będzie jedna kategoria zespół 
bez względu na wiek uczestników. 

6. Wypełnione karty zgłoszenia należy przesłać na adres: norbert@
dukla.pl do dnia 9 stycznia 2017r. do godz.16.00 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 Karta zgłoszenia 
X GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK DUKLA 2017

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

Biorąc udział w konkursie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobo-
wych przez OŚRODEK KULTURY z siedzibą w DUKLI, UL. KOŚCIUSZKI 4 w 
celu promocji w galerii zdjęć i video na stronie internetowej www.ok.dukla.pl. 
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli prze-
twarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych.

b) zespoły (więcej niż 2 osoby)
KAT. II - Kl. I, II, III, 
KAT. III - Kl. IV, V, VI 
KAT. IV - GIMNAZJUM 
KAT. V - Dorośli 
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Budżet Gminy Dukla na 2017 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 20 grudnia 2016 r. uchwałą nr XXXII/196/16. 
W głosowaniu nad budżetem udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem budżetu głosowało 14 radnych.

Budżet Gminy Dukla na 2017 rok

DOCHODY
Dochody budżetu określono na kwotę 58.179.728,30 zł. 
W tej kwocie ujęto:
•	dochody bieżące – 54.504.344,00 zł,
•	dochody majątkowe – 3.675.384,30 zł, w tym dochody pocho-

dzące z Unii Europejskiej w kwocie 3.445.384,30 zł
Przewidywane dochody w poszczególnych działach to m.in.:
•	Rolnictwo – 63.000,00 zł, z czego ze sprzedaży działek rol-

nych – 40.000,00 zł oraz z czynszu dzierżawnego kanalizacji 
sanitarnej przez GKiM Sp. z o.o. – 23.000,00 zł,

•	Leśnictwo – 90.000,00 zł – zaplanowano dochody ze sprzedaży 
drewna,

•	Gospodarka mieszkaniowa – 316.400,00 zł – najem i dzier-
żawa majątku i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 
216.400,00 zł, sprzedaż działek budowalnych – 100.000,00 zł,

•	Działalność usługowa – 55.000,00 zł – opłaty za usługi 
cmentarne,

•	Administracja publiczna oraz urzędy naczelnych organów wła-
dzy państwowej– 101.712,00 zł – dotacja na zadania zlecone z 
zakresu administracji rządowej,

•	Dochody od osób prawnych i osób fizycznych – 12.308.500,00 
zł – obejmują m.in. wpływy z tytułu podatku od nieruchomo-
ści, leśnego, rolnego, środków transportu, opłaty eksploatacyj-
nej, opłaty targowej,

•	Subwencje z budżetu państwa – 21.080.691,00 zł – część 
oświatowej subwencji ogólnej, część wyrównawczej subwencji 
ogólnej, część równoważącej subwencji ogólnej,

•	Oświata i wychowanie – 2.145.423,12 zł, w tym m.in. dochody 
stołówki szkolnej – 396.703,00 zł, dofinansowanie projektu 
„Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej – hali sporto-
wej przy Zespole Szkół   w Jasionce” – 999.669,29 zł, dofi-
nansowanie projektu „Podniesienie efektywności i dostępno-
ści e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Dukla” 
– 704.650,83 zł/,

Konkurs na najpiękniejszą  
Szopkę Bożonarodzeniową  
i Stroik Świąteczny rozstrzygnięty

8 grudnia 2016 w Transgranicznym Centrum Wymiany Kul-
turalnej komisja w składzie: Aleksandra Żółkoś, Krystyna Bo-
czar-Różewicz i Anna Lenkiewicz, by ocenić prace konkursowe 
X Gminnego Konkursu na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodze-
niową i Stroik Świąteczny. W tym roku u organizatora złożono 
aż 78 prac w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazjum  
i dorośli. Po długich obradach, jury przyznało następujące nagrody.

KATEGORIA SZOPKI BOŻONARODZENIOWE:
Szkoła podstawowa:

1 miejsce: Martyna Dołęgowska – Równe
1 miejsce: Ewa Uliasz – Wietrzno
2 miejsce: Szymon Niezgoda – Świetlica Szkolna w Dukli
3 miejsce: Wiktoria Wódczyńska – Tylawa
3 miejsce: Daria Rajchel - Dukla
wyróżnienie: Natalia Tyburcy – Świetlica Szkolna w Dukli
wyróżnienie: Magdalena Piróg – Świetlica Szkolna w Dukli
wyróżnienie: Tomasz Salwa – Tylawa
wyróżnienie: Małgorzata Kwaśniowska – Tylawa
wyróżnienie: Joanna Frankiewicz – Tylawa
wyróżnienie: Natalia Głód, Karolina Janeczek, Magdalena Zając 
– Łęki Dukielskie
wyróżnienie: Julia Marszał – Głojsce
wyróżnienie: Klaudia Bilica – Tylawa
wyróżnienie: Oliwia Król – Wietrzno
wyróżnienie: Marcelina Czaja – Wietrzno
wyróżnienie: Tomasz Agaś – Tylawa

Gimnazjum:
1 miejsce : Marcel Bytnar – Dukla
1 miejsce: Martyna Misiołek – Dukla
2 miejsce: Edyta Staszel – Tylawa
wyróżnienie: Weronika Gałka – Dukla

Dorośli:
1 miejsce: Jadwiga Bogacz – ŚDS op. Barbara Marchewka, Pra-
cownia Rękodzieła Artystycznego
1 miejsce: Małgorzata Stasik, Józef i Piotr Mastej, Zenon Zając – 
ŚDS op. Kamil Krowicki, Pracownia Stolarsko-Rzeźbiarska

KATEGORIA STROIK ŚWIĄTECZNY:
Szkoła Podstawowa:

1 miejsce: Diana Matusik – Równe
2 miejsce: Martyna Dołęgowska i Dominika Wąsik – Równe, 
Koło Plastyczne
3 miejsce: Wiktoria Puchała, Aleksandra Szyszlak, Aleksandra Za-
jączkowska – Równe
wyróżnienie: Daria Buczek – Dukla
wyróżnienie: Kacper Misiołek – Dukla
wyróżnienie: Emilia Wilk – Tylawa
wyróżnienie: Maksymilian Szczypta – Głojsce
wyróżnienie: Oskar Gęborys – Tylawa

Gimnazjum:
1 miejsce: Krzysztof Kwaśniowski – Tylawa
2 miejsce: Karina Buczek – Dukla

3 miejsce: Paweł Wilk, Mateusz Borek, Izabela Szczepanik 
– Równe
wyróżnienie: 6 Drużyna Harcerska „ISKRA” z Dukli
wyróżnienie: Marcin Kwaśniowski – Tylawa

Dorośli:
1 miejsce: Praca zbiorowa – ŚDS, op. Małgorzata Kłap, Pracow-
nia Rękodzieła Artystycznego
1 miejsce: Praca zbiorowa- ŚDS, op. Barbara Marchewka, Pra-
cownia Rękodzieła Artystycznego

Katarzyna Błaż

IV MIĘDZYGMINNY 
KONKURS KOLĘD  

I PASTORAŁEK 
TERMIN: 13 STYCZNIA 2017 GODZ. 9.00
MIEJSCE: Sala widowiskowa Ośrodka Kultury w Dukli ul. Ko-
ściuszki 4, 38-450 Dukla
REGULAMIN:
1. Uczestników konkursu obowiązuje wykonanie jednej tradycyj-
nej kolędy lub pastorałki.
2. Cel konkursu: Podtrzymywanie i popularyzacja bogatych tra-
dycji narodowych oraz zachowanie od zapomnienia starych ko-
lęd i pastorałek.
3. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie solistów i zespoły wo-
kalne z powiatu krośnieńskiego z akompaniamentem (co najmniej 
3 wokalistów/wokalistek w jednym zespole), lub podkładem mu-
zycznym wyłącznie na płycie CD (format audio lub mp3). 
 Uwaga!!! Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednej ka-
tegorii konkursowej.
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie karty 
zgłoszenia i przesłanie jej na adres organizatora lub pocztę: nor-
bert@dukla.pl do dnia 9 stycznia 2017r. do godz. 16.00 ( tel. 
662054407 )
5. Kryteria oceny: 
a) dobór repertuaru 
b) muzykalność i warunki głosowe wykonawcy 
c) ogólny wyraz artystyczny
6. Kategorie: 
 a) soliści
 I kategoria - kl. IV - VI 
 II kategoria - gimnazjum
 III kategoria - szkoły ponadgimnazjalne i dorośli (o zakwalifiko-
waniu się do konkursu uczestników w tej kategorii będzie decydo-

ciąg dalszy na str. 19 u ciąg dalszy na str. 16 u
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•	Pomoc społeczna – 2.344.238,00 zł – dotacje na realizację za-
dań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie – 510.728,00 zł, dotacje na realiza-
cję własnych zadań bieżących – 1.819.080,00 zł, dochody wła-
sne – 14.430,00 zł,

•	Rodzina – 16.562.800,00 zł – dotacje na realizację zadań z za-
kresu administracji rządowej /Rodzina 500+, świadczenia ro-
dzinne, świadczenia alimentacyjne/,

•	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.924.064,18 
zł – dochody związane z gospodarką odpadami – 1.176.000,00 
zł, dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowi-
ska – 7.000,00 zł, dofinansowanie projektu „Termomoderniza-
cja obiektów oświatowych w Gminie Dukla 1.741.064,18 zł,

•	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20.000,00 zł – do-
chody z najmu pomieszczeń w budynkach domów ludowych 
wraz z mediami,

•	Kultura fizyczna – 162.900,00 zł – zaplanowana kwota sta-
nowi dochody MOSiR Dukla z tytułu świadczonych usług oraz 
opłaty za trwały zarząd.

WYDATKI
Wydatki budżetu określono na kwotę 62.786.639,30 zł. 
W tej kwocie ujęto:
•	wydatki bieżące – 51.828.610,99 zł,
•	wydatki majątkowe – 10.958.028,31 zł, w tym na programy fi-

nansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europej-
skiej w kwocie 5.131.530,26 zł

Przewidywane wydatki w poszczególnych działach to m.in.:
•	Rolnictwo – 1.458.764,00 zł – zaplanowano m.in. wydatki na 

dotację dla Gminy Chorkówka na zadanie „Budowa oczysz-
czalni ścieków w Sulistrowej, etap II” – 1.120.000,000 zł, dota-
cje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przy-
łącza wodociągowe – 35.000,00 zł, opracowania dokumentacji 
w zakresie budowy oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sani-
tarnych – 296.764,00 zł,

•	Leśnictwo – 166.000,00 zł – wydatki na prace związane z po-
zyskaniem drewna, sadzeniem lasu oraz przy pomnikach 
przyrody,

•	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 
wodę – 76.000,00 zł – dopłata do 1 m3 wody dla odbiorców z 
Dukli, Mszany i Zawadki Rymanowskiej,

•	Handel – 95.000,00 zł – wydatki związane z poborem opłaty 
targowej oraz administrowaniem placem targowym,

•	Transport i łączność – 1.539.971,91 zł – planowane są wy-
datki w szczególności na: odśnieżanie dróg gminnych, zakupy 
materiałów do remontu dróg, usługi transportowe, remonty 

cząstkowe dróg, prze-
glądy, opłaty za zajęcie 
pasa drogowego, inwesty-
cje na drogach gminnych 
i wewnętrznych, dostawę 
usług internetowych w ra-
mach trwałości projektu 
„Przeciwdziałanie wyklu-
czeniu cyfrowemu w Gmi-
nie Dukla”,
•	 Turystyka – 
736.700,00 zł – odnawia-
nie szlaków turystycznych 

oraz budowę platformy widokowej na Górze Cergowa,
•	Gospodarka mieszkaniowa – 294.227,00 zł – bieżące utrzyma-

nie zasobów, koszty geodezyjne, zakupy nieruchomości,
•	Działalność usługowa – 153.000,00 zł – opracowania geode-

zyjne i kartograficzne, cmentarze,
•	 Informatyka – 25.000,00 zł – zapewnienie trwałości projektu 

„PSe-AP Podkarpacki System e-Administracji”,
•	Administracja publiczna – 5.381.247,00 zł,  
•	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 2.997,00 zł 

– aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców,
•	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 

301.950,00 zł – utrzymanie straży pożarnych, wydatki na 
obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe, dotacja dla GOPR,

•	Obsługa długu publicznego – 490.000,00 zł – obsługa oraz od-
setki od kredytów i pożyczek,

•	Rezerwy – 340.000,00 zł,
•	Oświata i wychowanie – 21.731.257,52 zł,
•	Ochrona zdrowia – 206.391,00 zł – wydatki w ramach Gmin-

nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych,

•	Pomoc społeczna – 4.162.328,00 zł,
•	Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.044.960,00 zł – prowa-

dzenie świetlic szkolnych – 920.960,00 zł, stypendia socjalne 
– udział gminy – 120.000,00 zł,

•	Rodzina – 16.637.830,00 zł,
•	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.714.065,16 

zł,
•	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.198.946,71 zł,
•	Kultura fizyczna – 1.030.004,00 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano na kwotę 
4.606.911,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Podobnie jak w latach poprzednich najwyższą kwotę wydat-
ków stanowią te, związane z prowadzeniem zadań oświatowych 
w gminie. Jest to prawie 35,00% wszystkich wydatków. W 2017 
roku na zadania oświatowe oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 
przewidziano 22.776.217,52 zł. 
W ogólnej kwocie 22.776.217,52 zł przewidziane są m.in. wy-
datki z podziałem na:
•	prowadzenie szkół podstawowych – 8.134.755,00 zł,
•	prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawo-

wych – 917.410,00 zł,
•	prowadzenie przedszkoli – 2.533.550,00 zł, w tym budowa 

przedszkola samorządowego w Dukli – 1.400.000,00 zł,
•	prowadzenie gimnazjów – 5.655.248,75 zł, w tym budowa hali 

sportowej przy Zespole Szkół w Jasionce – 2.254.218,40 zł,
•	prowadzenie liceum – 640.350,00 zł,
•	dokształcanie nauczycieli – 87.500,00 zł,
•	prowadzenie stołówki – 956.203,00 zł,
•	dowożenie uczniów do szkół – 293.000,00 zł,
•	pozostała działalność – 1.148.863,39 zł, w tym wydatki w ra-

mach projektu „Podniesienie efektywności i dostępności 
e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Dukla” – 
829.000,99 zł,

•	dotacja dla stowarzyszeń prowadzących gimnazja na terenie 
gminy – 575.404,60 zł,

•	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepu-
bliczny Punkt Przedszkolny „Słoneczko” – 49.000,00 zł.

u dokończenie ze str. 15 

Budżet Gminy Dukla na 2017 rok

ciąg dalszy na str. 18 u
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POMOC SPOŁECZNA I RODZINA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli a także Środowi-
skowy Dom Samopomocy w Cergowej udzielają pomocy rodzi-
nom oraz osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, 
często są bezradne i same nie potrafią poradzić sobie z trudną rze-
czywistością. Na prowadzenie zadań z zakresu pomocy społecznej 
oraz rodziny przeznaczono kwotę 20.800.158,00 zł, w tym dotacje 
z budżetu państwa to kwota 18.892.608,00 zł, pozostała kwota to 
środki z budżetu gminy. 
Na te wydatki składają się m.in.: 
•	koszty związane z pobytem w domach pomocy społecznej (ko-

rzysta 15 mieszkańców Gminy dukla) – 380.000,00 zł,
•	ośrodki wsparcia (funkcjonowanie ŚDS) – 504.828,00 zł,
•	 zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (koszty 

funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego)– 13.000,00 zł,
•	 zasiłki okresowe, celowe – 1.386.600,00 zł,
•	dodatki mieszkaniowe – 100.000,00 zł,
•	 zasiłki stałe – 341.500,00 zł,
•	 funkcjonowanie MOPS – 931.200,00 zł,
•	 specjalistyczne usługi opiekuńcze (objętych 49 osób)– 

300.000,00 zł,
•	dożywanie dzieci – 200.000,00 zł,
•	 świadczenie wychowawcze 500+ - 10.797.800,00 zł,
•	 świadczenia rodzinne, alimentacyjne – 5.769.500,00 zł,
•	wspieranie rodziny (koszty związane z zatrudnieniem asystenta 

rodziny) – 46.530,00 zł,
•	 rodziny zastępcze (wydatki na opiekę i wychowanie dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych) – 21.000,00 zł,
•	placówki opiekuńczo – wychowawcze (dopłata Gminy do kosz-

tów pobytu dzieci w domach dziecka) – 3.000,00 zł,
•	 pozostała działalność (prace społecznie użyteczne) – 5.200,00 zł,

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA

W tym roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zo-
stanie wydana kwota 5.714.065,16 zł. 
Na te kwotę składają się m.in. wydatki na takie zadania jak:
•	gospodarka ściekowa i ochrona wód – 501.000,00 zł, w tym do-

płaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków – 430.000,00 zł,
•	gospodarka odpadami – 2.223.000,00 zł, w tym wydatki na re-

kultywacje składowiska odpadów – 900.000,00 zł,
•	oczyszczanie miast i wsi – 165.000,00 zł, w tym zimowe utrzy-

manie placów, chodników i utrzymanie czystości w Dukli,
•	utrzymanie zieleni na terenie gminy– 75.000,00 zł,
•	 likwidacja azbestu z terenu gminy – 6.500,00 zł,
•	 realizacja przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów 

oświatowych na terenie Gminy Dukla” – 2.075.423,51 zł,
•	oświetlenie ulic, placów i dróg – 617.141,65 zł, w tym kon-

serwacja oświetlenia i energia elektryczna – 400.000,00 zł, bu-
dowa nowych punktów oświetlenia ulicznego oraz projekty bu-
dowlane nowych instalacji – 217.141,65 zł,

•	utrzymanie szalet miejskich, utylizacja padłych zwierząt, 
opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 50.000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Na realizację zadań z zakresu administracji publicznej w budżecie 
zabezpieczono kwotę 5.381.247,00 zł. Kwota ta obejmuje m.in. 

u dokończenie ze str. 17 
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zadania zlecone do realizacji przez Wojewodę – 98.615,00 zł (za-
dania te nie są w całości finansowane z budżetu Wojewody, braku-
jące środki zabezpieczane są w ramach środków własnych), utrzy-
manie Rady Miejskiej – 180.000,00 zł, składki członkowskie, wy-
datki na promocję gminy – 146.700,00 zł, funkcjonowanie Urzędu 
Miejskiego, wspólną obsługę placówek oświatowych – 606.860,00 
zł, diety sołtysów, ubezpieczenie majątku oraz inne wydatki nie-
zbędne do zapewnienia ciągłości działania gminy. Gmina Dukla 
kontynuować będzie realizację projektu partnerskiego pn. „Wy-
soka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, 
Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec, w ramach którego zakupiony zosta-
nie sprzęt oraz oprogramowanie dedykowane dla podatków i opłat 
lokalnych oraz gospodarki przestrzennej, a także szereg szkoleń 
podnoszących kwalifikacje pracowników. Gmina Dukla jako part-
ner nie ponosi z tego tytułu żadnych wydatków. Projekt w całości 
finansowany jest ze środków UE.

KULTURA ORAZ SPORT
W uchwale budżetowej na 2017 rok przeznaczono na realizację 
zadań z zakresu kultury kwotę 1.198.946,71 zł, natomiast na sport 
kwotę 1.030.004,00 zł. 
Na wydatki związane z prowadzeniem działalności kulturalnej 
i sportowej składają się m.in.:
•	utrzymanie Ośrodka Kultury – 500.000,00 zł,
•	wydatki związane z funkcjonowanie i utrzymaniem domów lu-

dowych – 350.107,18 zł,
•	utrzymanie Biblioteki Publicznej – 228.000,00 zł,
•	dotacje na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa na-

rodowego – 40.000,00 zł,
•	dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich zabytków – 

35.000,00 zł,
•	 funkcjonowanie i utrzymanie MOSiR – 949.000,00 zł,
•	dofinansowanie działalności klubów sportowych działających 

na terenie Gminy Dukla – 80.000,00 zł.

PODSUMOWANIE
Budżet na 2017 rok jest budżetem trudnym. W obecnej perspek-
tywie finansowej 2014 -2020 wymagany jest dość duży udział 
samorządu przy realizacji projektów dofinansowywanych z bu-
dżetu Unii Europejskiej, dlatego też 
duża kwota zabezpieczona została 
jako wkład własny. Gmina stara się 
aplikować o środki na różnych po-
lach, m.in. w edukacji, sporcie, tury-
styce czy ochronie środowiska. Nie-
stety nie jesteśmy w stanie zaspo-
koić wszystkich potrzeb i wniosków 
mieszkańców, ale nade wszystko 
najważniejsza jest edukacja mło-
dych ludzi. To stanowi bardzo duży 
udział w budżecie, co znacznie ogra-
nicza wydatki na inne zadania.

Andrzej Bytnar burmistrz Dukli

wała kolejność zgłoszeń – lista uczestników będzie umieszczona 
na stronie www.ok.dukla.pl)
 b) zespoły wokalne – bez podziału na kategorie wiekowe.
7. Placówka delegująca może zgłosić maksymalnie dwóch uczest-
ników w każdej kategorii wiekowej
8. Komisja konkursowa przyzna miejsca, może również przyznać 
nagrodę GRAND PRIX 
9. Laureaci przeglądu otrzymają nagrody rzeczowe, każdy uczest-
nik otrzyma pamiątkowy dyplom 
10. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny

IV MIĘDZYGMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK - Dukla 2017
u dokończenie ze str. 14 

11. Uczestnik prezentujący utwór nie może go powtórzyć z po-
przedniej edycji !!!
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu
13. Wręczenie nagród odbędzie się 15 stycznia 2017r. podczas 
Koncertu  Galowego w Kościele Parafialnym pw. Św. Marii Mag-
daleny w Dukli 
 więcej na www.ok.dukla.pl 
Biorąc udział w konkursie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych przez OŚRODEK KULTURY z siedzibą w DUKLI, UL. KO-
ŚCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii zdjęć i video na stronie interneto-
wej www.ok.dukla.pl. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że 
mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swo-
ich danych. 

Karta zgłoszenia 
IV POWIATOWY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK 

DUKLA 2017
Nazwisko i imię .............................................................................
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Kategoria ......................................................................................
Placówka delegująca.......................................................................
Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu. ............................................
Uwagi…………………………………………..........................

Potwierdzenie działalności 
konserwatorskiej  
pp. Tiuninów
Na pismo córki pp. Tiuninów Elżbiety Tiunin-Weeger, dotyczą-
cego działalności konserwatorskiej jej rodziców (Władysławy 
Kamińskiej-Tiunin i Konstantego Tiunina), kierownik Delegatury 
w Krosnie Łukasz Dzik z upoważnienia Podkarpackiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odpowiedział:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu de-
legatura w Krośnie, w związku z pani pismami dotyczącymi dzia-
łalności konserwatorskiej Pani Władysławy Kamińskiej- Tiunin  
i Pana Konstantego Tiunina prowadzonej w kościele parafialnym 
pw. św. Marii Magdaleny w Dukli oraz w kościele parafialnym pw. 
Przemienienia Pańskiego w Brzozowie, prosi o przyjęcie następu-
jących informacji.
W posiadaniu tutejszego Urzędu zachowane są dokumentacje 
konserwatorskie opracowane w latach 1964- 1966 przez Państwa 
Tiuninów, dotyczące prac prowadzonych w kościele parafialnym w 
Dukli. Prace konserwatorskie przy tychże malowidłach prowadzo-
ne były w końcu lat 90-tych XX wieku i pierwszych latach obec-
nego wieku. W urzędowych dokumentach dotyczących tych prac 
wielokrotnie przewija się nazwisko Konstantego Tiunina, jako 
tego, który po zniszczeniach wojennych dokonał rekonstrukcji 
XVIII- wiecznych dekoracji malarskich.
Tutejszy urząd nie posiada dokumentacji konserwatorskich  
z czasów wykonania malowideł w latach 70 XX wieku w koście-
le w Brzozowie; niemniej jednak pragnę poinformować, że ma-
lowidła zdobiące wnętrze brzozowskiej świątyni wykonane przez 
Pani Rodziców, a częściowo mniemam, ze przez panią 9 podczas 
tegorocznej konserwacji dotarliśmy do putta opatrzonego sy-
gnaturą „Elżbieta Tiunin” ) są chronione prawnie na mocy de-
cyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
w Przemyślu z dnia 17 października 2013 r. wpisującej wystrój 
malarski wnętrza do rejestru zabytków ruchomych pod nume-
rem B- 632. Tutejszy Urząd prowadzi obecnie nadzór nad praca-
mi konserwatorskimi prowadzonymi przy malowidłach w kościele 
w Brzozowie i gwarantuje, że działania mają charakter stricte za-
chowawczy i przebiegają z pełnym poszanowaniem dla warstwy 
malarskiej autorstwa Tiuninów.
W kwestii poruszonego przez Panią problemu pomijania autor-
stwa prac Tiuninów w różnych publikacjach, informuję, że Urząd 
Konserwatorski nie ma wpływu na treść, która nie jest z nami kon-
sultowana, ani zapewne nadzorowana merytorycznie przez auto-
rytety naukowe; dlatego też często opublikowane dane są niepeł-
ne i nierzetelne.

Przepisy ruchu 
drogowego w praktyce

Opracowanie: Ryszard Chrobaczyński 
Ośrodek Szkolenia Kierowców Tip Top

Zawracanie bez tajemnic /cz.3./
Sytuacje, w których zawracanie jest dozwolone.
Przypadki kiedy zawracanie jest zabronione zostały omówione 

w poprzednich artykułach. Dzisiaj sytuacje, w których zawraca-
nie jest dozwolone. 

Przykład zawracania na skrzyżowaniu równorzędnym. Wątpli-
wości może budzić kwestia pierwszeństwa.

Zawracanie na skrzyżowaniu dróg równorzędnych – pierw-
szeństwo posiada pojazd nadjeżdżający z prawej strony.
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Wolontariat  
- przestrzeń czynienia dobra

Koncert Bożonarodzeniowy

Trzy tysiące złotych 
dla OSP Tylawa

Po prostu z natury
Aby Nowy Rok był zdrowy

Czosnek siatkowaty
Fot. Maria Walczak
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 Uczestniczki konferencji z ZSP  
w Równem z panią kurator oświaty 

Małgorzatą Rauch (1sza z prawej)

Wystąpienie burmistrza Dukli 
Andrzeja Bytnara W
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Występ przedszkolaków
Zespół „Bez nut” z solistką Marleną Rygiel

Wolontariat 
- przestrzeń 

czynienia dobra
6 grudnia 2016 roku – pięcioro uczennic 

kl. I gimnazjum ZSP w Równem wraz z pa-
nią dyrektor Katarzyną Reczkowską-Buryłą 
oraz nauczycielką Anetą Cyran, wzięło udział 
w Ogólnopolskiej Konferencji pod hasłem 
„Wolontariat - przestrzeń czynienia dobra”. 
Dla młodzieży spotkanie to było ważne, gdyż w 
roku szkolnym 2016/17 przystąpiła ona do reali-
zacji ogólnopolskiego programu Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej -„Solidarna szkoła”, a kon-
ferencja ta tematycznie wpisuje się w założenia 
projektu CEO. Spotkanie zorganizowane zostało 
przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty – pa-
nią Małgorzatę Rauch. Gościem honorowym 
była natomiast pani Teresa Wargocka, sekretarz 
stanu w ministerstwie edukacji narodowej, która 
w swoim przemówieniu podkreśliła że, resort 
chce jak najbardziej zwiększyć obszar działania 
szkolnych organizacji wolontariackich.

Delegacja z Równego w gronie ponad 800 
uczestników wysłuchała takich wykładów jak: 
„Wolontariat - przestrzeń czynienia dobra” – 
prof. Jacek Kurzępa, „Szkolne Koła Caritas 
jako forma współczesnego, chrześcijańskiego 
wolontariatu” – ks. dr Piotr Potyrała przedsta-
wiciel Caritas Diecezji Rzeszowskiej, „Wolon-
tariat kompetencji. Jak dzielić się wiedzą i do-
świadczeniem?” – Kamil Wrzos z Fundacji Roz-
woju Wolontariatu, „Kurs na wolontariat” - Mo-
nika Szymbara z Krośnieńskiego Centrum Wo-
lontariatu. 

Następnie uczennice z Równego uczestni-
czyły w panelu „Wolontariusze – zwyczajni 
Niezwyczajni”. Moderatorem dyskusji był prof. 
Jacek Kurzępa, a interesujące spojrzenie na te-
mat przedstawiła Agnieszka Jankowska-Rachel 
z Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. 
Uczestnicy Konferencji mieli również okazję 
przysłuchać się debacie oksfordzkiej, której ha-
sło przewodnie brzmiało: WOLONTARIAT 
NIE JEST BEZINTERESOWNY. 

Dzisiejsze spotkanie na długo pozostanie  
w naszej pamięci i na pewno przyczyni się do 
poszukiwań przestrzeni, gdzie my i młodzież 
naszej szkoły będziemy mogli zaistnieć jako lu-
dzie niosący pomoc i dobro.

Aneta Cyran 
zdjęcia na wkładce

Trzy tysiące zł dla OSP Tylawa
Ponad 160 zawodowych i ochotniczych jednostek straży pożarnych z Pol-

ski otrzymało darowizny na realizacje projektów służących podniesieniu po-
ziomu bezpieczeństwa społecznego. Łączna kwota dotacji sięgnęła w tym 
roku 900 tys. złotych. Symboliczne czeki zostały wręczone przedstawicielom 
zawodowych i ochotniczych straży pożarnych podczas uroczystego spotkania 
w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Wsparcia strażakom udzielił w tym 
roku PKN ORLEN, a także spółki Grupy ORLEN, jak ANWIL oraz ORLEN 
Upstream. Z gminy Dukla wsparcie wysokości 3 tys. zł otrzymała Ochotni-
cza Straż Pożarna z Tylawy. W spotkaniu uczestniczyła delegacja strażaków  
z OSP Tylawa na czele z prezesem Stanisławem Bauerem.

kbr 
zdjęcia na wkładc

Aby Nowy Rok był zdrowy
Tak życzymy sobie już od wieczerzy wigilijnej. Huculi dają pod obrus 

sianko, 4 ząbki czosnku i nasiona. To czosnek ma moc zdrowotną, odstra-
szającą demony i działa przeciw urokom i czarom.

Przedstawię czosnek - po prostu z natury

1. Czosnaczek pospolity- spotykany w ogrodach, lasach i przydro-
żach. Jego liście mają delikatny aromat czosnku jadalnego, używane 
są do sałatek. Dawniej stosowano liście do okładania ropiejących ran  
i wrzodów.

2. Czosnek niedźwiedzi – znany, występuje w naszych lasach , na brze-
gach Jasiołki i parku dukielskim. Dukla jest chyba najbardziej czosnko-
wym miastem w Polsce ze względu na duże jego stanowisku w Parku. 
Przechodząc obok w kwietniu czujemy jego mocny aromat. W wielu 
produktach spożywczych znajduje się czosnek niedźwiedzi, wykorzy-
stywany jako dodatek aromatyczny, składnik wiosennych sałatek, su-
szony jest naturalną przyprawą , możemy liście kisić i zaprawiać solą 
lub oliwą. A kto z państwa był na opłatku Noworocznym na górze Cer-
gowej z PTTK- iem to miał okazję jeść chlebek przypieczony, posma-
rowany czosnkiem niedźwiedzim z olejem-jako opłatek , przygoto-
wany przez pana Ryśka Majkę.

3. Czosnek siatkowaty- ten gatunek jest najmniej znany, urokliwy, wyjąt-
kowy i chroniony z Czerwonej listy roślin Polski. Pięknie się prezen-
tują jego białe kuliste baldachy w trawach Połonin. Piękne okazy fo-
tografowałam na Rozsypańcu w Bieszczadach Zachodnich i na Pikuju  
w Bieszczadach Wschodnich.

Polecam wspaniałą lekturę „Tajemnice bieszczadzkich roślin wczoraj  
i dziś” autorstwa Adama Szarego z Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Maria Walczak 
zdjęcia na wkładc

P o  p r o s t u  z  n a t u r y
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Szlachetna paczka po raz szósty 
w rejonie Dukla

XVII Międzynarodowy  
Rodzinny Turniej Niepodle-

głości w piłce siatkowej

UKS TKKF Dukla na 1. miejscu Igrzyska  
w szachach  

drużynowych

Mikołajkowy Turniej 
Mini piłki siatkowej

Podczas zmagań szachowychZwycięzcy z pucharami i medalami na najwyższym stopniu pudła

Burmistrz Andrzej Bytnar podczas 
zakończenia akcji Szlachetnej 
Paczki z członkami zespołu

Strażacy aktywnie 
włączyli się do akcji

Na gali podczas rozdania nagród

Zawodniczki reprezentujące Duklę w Turnieju 
w biało-czarno-żółtych koszulkach

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w Szachach Drużynowych

25 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Krośnie odbyły się drużynowe 
zawody szachowe organizowane przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Tur-
niej były rozgrywany systemem każdy z każdym tempem 10’ na zawodnika. Naszą 
gminę w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Szachach Drużynowych (etap rejonowy) 
reprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Iwli w składzie: Martyna De-
limat, Kamil Wierdak, Sara Woźniak i Iwona Twardzik. Zawody sędziował pan 
Marian Lorenc. Do zawodów wojewódzkich awansowały dwa zespoły. Gratulujemy 
drużyną z Wiśniowej i Krosna, życzymy im sukcesu w półfinale. 

Jerzy Gunia

UKS TKKF MOSiR Dukla  
na 1 miejscu w Polsce 

Drużyna UKS TKKF MOSiR Dukla w składzie: Szymon Sporek, Michał Ol-
brycht i Szymon Maciejewski po zajęciu 1 miejsca w Wojewódzkim Finale Dru-
żynowego Turnieju Uczniowskiego uzyskała bezpośredni awans do finału ogólno-
polskiego. 

W dniach 3-4 grudnia 2016r. w Łaziskach Górnych odbył się Finał Ogólnopol-
skiego Drużynowego Turnieju Uczniowskiego w tenisie stołowym. 

3 grudnia 2016r.odbywały się mecze grupowe najlepsze dwie drużyny z grupy 
awansowały do ćwierćfinałów. W fazie grupowej nasza drużyna pokonała UKS LU-
PUS Kabaty Warszawa oraz MKS TS Warta Oborniki. W pojedynku o ćwierćfinał 
naszej drużynie przyszło rywalizować z JKTS Jastrzębie Zdrój. Wszystkie pojedynki 
zakończyły się wynikami 3:0 dla naszych zawodników. Następnego dnia zaczęła się 
walka o medale. W półfinale Nasi chłopcy nie dali żadnych szans drużynie z SP 
Szczytniki pokonując ich 3:0. W finale po emocjonującym i trzymającym w pełni na-
pięcia meczu nasza drużyna pokonała po raz kolejny na tych zawodach swoich prze-
ciwników. Pokonując w finale 3:0 drużynę TKS Granit Strzelin wywalczyła złoty 
medal. 

Puchar, dyplomy, medale odebrali z rąk prezesa Polskiego Związku Sportowego 
pana Wojciecha Waldowskiego oraz burmistrza Łazisk Górnych Pana Jana Ratki. 
Zwycięzcom gratulujemy.

Stanisław Paszek

Mikołajkowy Turniej Mini 
Piłki Siatkowej

9 grudnia br., zawodniczki sekcji piłki siatkowej wzięły udział w Mikołajkowym 
Turnieju Mini Piłki Siatkowej, który odbył się w Dębowcu. W turnieju wzięło udział 
5 zespołów z Dębowca, Lubatowej, Jedlicza i Dukli. Nasze zawodniczki dzielnie 
walczyły w każdym rozegranym meczu. Ostatecznie zajęły 4 miejsce. W dukielskiej 
drużynie wystąpiły: Oliwia Zaroślińska, Julia Sajdak, Zuzanna Torba, Weronika Fol-
cik, Ewelina Gonet, Aleksandra Woźnica i Amelia Pilarska. 

Damian Leśniak

Puchar 
Podkarpacia

W sobotę, 19 listopada 2016 r. w Hotelu 
Nafta Krosno odbyły się finałowe rozgrywki II 
Drużynowego Pucharu Podkarpacia w Sza-
chach Klasycznych. W całym turnieju wzięło 
udział 15 drużyn. Zawody rozgrywane były 
tempem 90’. 

Gminę Dukla reprezentowały trzy drużyny: 
UKS Rekord I Iwla, UKS Rekord II Iwla  
i MOSiR Dukla.

Grający na trzeciej szachownicy Kamil 
Szwast (UKS Rekord I Iwla) otrzymał nagrodę 
za II wynik na szachownicy. Dobre wyniki uzy-
skali nasi juniorzy, starsi i młodsi. 

Szczegóły na: http://www.chessarbiter.com/
turnieje/2016/tdr_3964/

Rozgrywki sędziował pan Marian Lorenc 
(I klasa sędziowska). 

Jerzy Gunia

IV miejsce 
rocznika 2009 

„VIVIO CUP” dobiegł końca, a nasza dru-
żyna po bardzo ciężkim i emocjonującym tur-
nieju ostatecznie zajęła dobre IV MIEJSCE. 
W rozgrywkach wzięło udział 8 zespołów  
z Brzozowa, Leska, Bażanówki, Beska, Sanoka, 
Rzeszowa, Rymanówa oraz oczywiście z Du-
kli. Rozgrywki fazy grupowej drużyna zakoń-
czyła na 2 miejscu pokonując zespoły Ekoball 
Sanok 2-1 oraz ActivPro Rymanów 4-0 ulega-
jąc Ziomkom Rzeszów 1-2. Taki wynik pozwo-
lił nam powalczyć o finał z bardzo mocną dru-
żyną z Leska. W najbardziej emocjonującym 
meczu turnieju po regulaminowym czasie na ta-
blicy widniał wyniki 2-2, rywal jednak skutecz-
niej wykonywał rzuty karne co spowodowało 
że pozostało nam powalczyć o miejsce trzecie. 
W tym meczu jednak po raz kolejny musieli-
śmy uznać wyższość zespołu z Rzeszowa. IV 
miejsce satysfakcjonuje, gdyż chłopcy pokazali 
się z dobrej strony na tle mocnych przeciwni-
ków. Warto również wspomnieć że dla niektó-
rych z nich był to turniejowy debiut. 

MOSIR DUKLA reprezentowali: Kogut 
Antoni, Maciejewski Oskar, Pietruszka Igor, 
Czech Oliwer, Szczurek Daniel, Lenik Jan, 
Szwast Wiktor, Szczepanik Paweł, Szydło 
Jan oraz Klecha Bartosz. 

Piotr Drozd
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Group, PRiD Krosno, KPB Krosno, Wenta Frysztak, Inwest Pro-
fil Bajdy, SPAR Polska S.A, JASAM – Zimna Woda, Restaura-
cja uSchabińskiej, Firma Budowlana Drogoń Frysztak, Delika-
tesy Groszek – Bratkówka, Macek – Przybówka, Roksana Strzy-
żów, Ekomax – Wolica, F.P.H. Połoniny Iwoniczanka, Towarzy-
stwo Przyjaciół Szpitala przy woj.szpitalu podkarpackim w Kro-
snie, Hurtownia Owoców – Frutex Krosno

Fundatorzy nagród: Nowy Styl Group, KHS Krosno, Milomax 
Krosno, Gran - Pik Liwocz Brzozów, Krosoft Krosno, Oberża – 
Krosno Czajkowskiego, Piekarnia Żaneta – Krasowscy Bajdy, 

Patronat medialny nad imprezą sprawowały: Telewizja Rze-
szów, Radio Rzeszów, Super Nowości, Obiektyw Jasielski, Korso 
Gazeta Sanocka, Tygodnik Nowe Podkarpacie, Kurier Gminy Wo-
jaszówka, Wieści Skołyszyńskie, Dukielski Miesięcznik Samo-
rządowy.

Dopisali kibice, którzy licznie zgromadzili się na obiektach 
sportowych, kibicując wszystkim drużynom i licznie uczestni-
czyli w zorganizowanej przez organizatorów loteri.

Loteria od trzech lat ma dużą popularność i przyciąga ki-
biców, którzy oprócz możliwości zobaczenia piłki siatkowej 
mogą wylosować nagrody rzeczowe.

W tegorocznym turnieju 54 najwierniejszych kibiców wy-
losowało atrakcyjne nagrody ufundowane przez: Nowy Styl 
Group, KHS Krosno, Milomax Krosno,, SPAR Polska S.A, 
Wenta Frysztak, Oberża Krosno, 

W imieniu organizatora zawodów składam podziękowania Pa-
niom z Koła Gospodyń Wiejskich w Ustrobnej- Barbarze Stefań-
skiej, Annie Pasieka, Grażynie Nowak za przygotowanie cało-
dziennego poczęstunku dla drużyn zawodowych uczestniczących 
w Ustrobnej, oraz Paniom Grażynie Faryniarz, Marii Mocek za 
obsługę kuchenną w Niepli.

Podziękowania składam członkom T.S.Pro- Familia za po-
moc w przygotowaniu zawodów: Januszowi i Barbarze Słowi-
kom, Barbarze, Dariuszowi, Kamilowi Nowak, Filipowi Kołek.

Refleksje Prezesa:
Krzewienie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży to jedno z 

podstawowych założeń Towarzystwa. Ruch fizyczny jest naprawdę 
wszystkim, w tym i rodzinie bardzo potrzebny. Nie wyobrażamy so-
bie jak on jest potrzebny w naszym codziennym życiu.

Sam jestem po poważnych przepadłościach zdrowotnych i 
wiem, jak sport może pomóc w życiu. Jest to najlepsza profilak-
tyka którą polecam wszystkim, zwłaszcza osobom prowadzącym 
siedzący tryb życia.

Prezes T.S. Pro - Familia
Jerzy Kaleta Podsumowanie 

Szkolnej Ligii Tenisa 
Stołowego

29 listopada 2016r. w hali sportowej MOSiR rozegrano drugi 
turniej szkolnej ligi tenisa stołowego. W turnieju wystartowało 49 
zawodników (28 chłopców i 21 dziewczynek) ze szkół z Dukli, 
Tylawy, Łęk Dukielskich i Iwli. Najlepsza trójka zawodników 
otrzymała pamiątkowe dyplomy i medale. 

Szczegółowe wyniki na stronie: www. mosir.dukla.pl
Bogdan Maciejewski

KOMUNIKAT KOŃCOWY 
XVII MIĘDZYNARODOWEGO RODZINNEGO TUR-

NIEJU NIEPODLEGŁOŚCI 
W PIŁCE SIATKOWEJ TURNIEJ PRO- FAMILIA CUP 

2016

Takich wielopokoleniowych imprez winno być w sporcie 
jak najwięcej, takiego zainteresowania ze strony bardzo waż-
nych osób, oraz mediów także.

Już po raz siedemnasty siatkarze spotkali się na Międzyna-
rodowym Rodzinnym Turnieju Niepodległości w Piłce Siatko-
wej – Turniej PRO- FAMILIA CUP 2016

Turniej sportowy odbył się w obiektach sportowych szkoły 
podstawowej w Ustrobnej, oraz w szkole podstawowej w Niepli 
w dniu 27.11.2016.

W zawodach wzięło udział 15 drużyn podzielonych na cztery 
grupy A, B, C, D z czego grupy A, B to kategorie zawodowe w 
której uczestniczyły zespoły występujące w ligach, a grupy C, D 
– kategorie amatorskie w której udział wzięli zawodnicy nie gra-
jący w ligach.

Układ drużyn po losowaniu - drużyny zawodowe - Ustrobna.
Grupa A: LZS Przybówka, PWZPS Rzeszów, Zaborovia Za-

borów 
Grupa B: Foto Hurt Rzeszów,WP Transfer Stalowa Wola, 

Użgorod/Ukraina, 
Drużyny amatorskie uczestniczące w Niepli:
Grupa C: PSRZ „Wielkie Serce” Krosno, OLDBOY Stary 

Sącz, OSP Bratkówka, OZ AMIS Stropkov/ Słowacja
Grupa D: Maraton Giedlarowa, Śvidnik/Słowacja, Użgorod/

Ukraina, Champion Bratkówka
Wyniki meczów półfinałowych – grupa zawodowa, mecze ro-

zegrane w Ustrobnej:
LZS Przybówka – Użgorod/ Ukraina – 2:1( 15:13; 12:15,15:10)
Foto Hurt Rzeszów – PWZPS Rzeszów – 2:1 ( 15:8; 11:15,15:5)
 Mecz o trzecie miejsce: Użgorod/Ukraina – PWZPS Rzeszów 

– 2:1( 11:15;15:12;15:8)
Mecz finałowy – Foto Hurt Rzeszów – LZS Przybówka – 2:0 

(15:12;15:13)
Wyniki meczów półfinałowych – grupa amatorska, mecze roz-

grywane w Niepli:
Użgorod/Ukraina – OLD BOY Stary Sącz– 1:2( 

16:14,6:15;13:15)
Śvidnik/Słowacja – OSP Bratkówka – 2:0(15:10; 15:12)
mecz o trzecie miejsce: Użgorod – OSP Bratkówka 

- 2:0(15:9;15:8)
Finał: Śvidnik/Słowacja – OLD BOY Stary Sacz -2:1(15:12; 

11:15;15:1
Zawodnicy Foto- Hurt Rzeszów, najlepsza drużyna w katego-

rii zawodowej wystąpiła w składzie: Środa Michał, 
MARCIN ŚRODA,TOMASZ ŚRODA,PRZEMYSŁAW BRY-

LIŃSKI, ANDRZEJ WIELGOSZ,GRZEGORZ KASPRZYK
DAWID JAKÓBSKI, PAWEŁ TRZYNA
Zawodnicy SVIDNÍK AGRO EKO. FARMA- najlepszej dru-

zyny w kategorii amatorskiej:
Juraj Cahajla, Michal Špak, Janko Spak, Šimon Novák, 

Miroslav Pavelčák, Richard Gajdoš, Patrik JanovičPatrik Ka-
čmár, Juro Kaćmar,Juro Brdas,Vero Janos, Jano Sojcak, Imre 
Gajko, Iwanka Jurkova.

Turniej został dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i 
Turystyki w Warszawie, Urząd Marszałkowski województwa 
podkarpackiego w Rzeszowie.

Fundatorami nagród w postaci piłek siatkarskich najwyż-
szej jakości, grawerowanych ręcznie pucharów szklanych, dy-
plomów były jednostki samorządowe: Starostwo powiatowe 
w Krosnie, Gmina Jasło, Gmina Wojaszówka, GOKiR Wo-
jaszówka.

Turniej prowadził dziennikarz sportowy Radia Centrum – 
Marek Grzesik.

Honorowy Patronat nad Turniejem objęli: Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie – Dawid Lasek, 
Posłowie na Sejm R.P. - Joanna Frydrych, Pawke Papke, Bog-
dan Rzońca, Marszałek Województwa Podkarpackiego – Włady-
sław Ortyl, Starosta powiatu krośnieńskiego – Jan Juszczak, Wójt 
Gminy Jasło – Stanisław Pankiewicz. Wójt Gminy Wojaszówka 
– Sławomir Stefański.

Turniej sędziowali: Gardzina Mariusz, Górnicki Mateusz, 
Eustachiewicz Janusz, Zajchowski Andrzej, Mariusz Kuszaj, 
Michał Pasterz.

Otwarcia turnieju dokonali: Poseł na Sejm R.P – Joanna Fry-
drych, W-ce Starosta powiatu krośnieńskiego – Adolf Kasprzyk, 
przedstawiciel Wójta Gminy Jasło – Piotr Sikora, Wójt Gminy 
Wojaszówka – Sławomir Stefański, red.Korso Gazeta Sanocka – 
Sabina Tworek.

Nagrody przyznano najstarszym zawodnikowom turnieju: w 
kategrii zawodowej – Kazimierz Miras z LZS Przybówka – 64 
lata, w kategorii amatorskiej – Jan Burda z OLD BOY Stary Sącz 
– 67 lat.

Poraz pierwszy wręczone zostały nagrody dla najmłoszym 
uczestników turnieju a byli nimi;

w kategorii amatorskiej:Richard Gajdos – Śvidnik/ Slowacja – 
14 lat, zawodowej – Taras Bora Uzgorod/Ukraina – 15 lat

W uroczystej ceremonii wręczania nagród udział wzięli: Wójt 
Gminy Wojaszówka – Sławomir Stefański, dziennikarz sportowy 
Radia Centrum – Marek Grzesik, Prezes T.S.Pro- FamiliaWoja-
szówka – Jerzy Kaleta.

Otwierając turniej Pani Poseł na Sejm R.P – Joanna Frydrych 
powiedziała między innymi – Cieszę się, że już po raz 

XVII Gmina Wojaszówka może gościć na swoim terenie 
uczestników turnieju w Piłce Siatkowej, drużyny z Słowacji, 
Ukrainy i całego woj. podkarpackiego.

Wspólnie pokazujemy, jak można wypoczywać rodzinnie i 
zdrowo, na dodatek jeszcze w atmosferze sportowej.

Jest to godny pomysł na wolny czas.
Życzę wszystkim uczestnikom sportowej rywalizacji a organi-

zatorom wytrwałości w kontynuowaniu tak wspaniałek imprezy.
W trakcie trwania zawodów turniej zaszczyciły swoją obecno-

ścią - Poseł na Sejm R.P – Bogdan Rzońca, 
W-ce Martszałek Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie- 

Pani Maria Kurowska, dyrektor szkoły podstawowej w Ustrob-
nej – Zuzanna Paluch.

Sponsorzy turnieju:
ORLEN Południe S.A., ZPRE – Jedlicze, RBDiM – Krosno, 

PGNiG Sanok, EBA Krosno, CELL – FAST Krosno, Inwentech 

Awans piłkarskiej 
drużyny rocznika 
2005-2006 

15 grudnia 2016 w Hali Krosno odbyły się eliminacje do wo-
jewódzkich finałów Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku” dla rocznika 2005-2006. 

W rozgrywkach wzięło udział 6 zespołów. Chłopcy z dukiel-
skiej sekcji zakończyli zmagania na 3 miejscu i tym samym awan-
sowali do dalszego etapu rozgrywek które będą miały miejsce w 
przyszłym roku w Stalowej Woli. 

MOSIR DUKLA reprezentowali: Stojak Stanisław, Olszyk 
Michał, Nowak Gabriel, Borek Dominik, Litwin Wiktor, Rą-
pała Karol, Pasterkiewicz Michał, Szczurek Kacper, Bąk 
Jakub. 

 Gratulujemy!
Piotr Drozd

Najmłodsi piłkarze reprezentujący dukielskie barwy



str. 26  nr 1/2017 nr 309  str. 27  

Ogłoszenia o zatrudnieniu 

umieszczamy bezpłatnie

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

Do sprzedania dom w Lipowicy

Kontakt: 606 782 467
Cergowa 222a

Łowiectwo i ekologia

Dokarmianie zwierzyny
Dokarmiać zwierzynę należy tak, by 

spełniło ono dwie swoje zasadnicze funk-
cje. Pierwszą z nich jest uzupełnienie ubo-
giej w okresie zimowym bazy żerowej  
i tym samym ułatwienie zwierzynie prze-
trwania niekorzystnego okresu bez więk-
szych ubytków naturalnych i spadku jako-
ści osobniczej. Drugą - zmniejszenie roz-
miaru szkód wyrządzanych przez zwie-
rzynę w tym okresie w drzewostanach  
i na polach. Podawana karma nie może być 
zbyt obfita i jednostronna. Obfite karmie-
nie w nielicznych punktach dokarmiania 
powoduje koncentracje zwierzyny, wzrost 
zapotrzebowania na żer pędowy i korę, w 
efekcie czego otrzymujemy wzrost nasile-
nia szkód łowieckich w uprawach i młod-
nikach. Racjonalizacji powinny podlegać 
nie tylko rodzaje stosowanej karmy lecz 
również jej właściwe dawkowanie i roz-
mieszczenie w łowisku. 

Karmę dzielimy na objętościową i tre-
ściwą. Karma objętościowa sucha to siano, 
słoma zbóż i liściarka, a objętościowa so-
czysta to okopowe, kapusta, jarmuż i ki-
szonki. Do karmy treściwej zaliczamy 
ziarno zbóż i kukurydzy, nasiona roślin 
strączkowych, owoce i nasiona drzew le-
śnych. Dużą rolę w odżywianiu zwierzyny 
odgrywają składniki mineralne, a wśród 
nich przede wszystkim sól. 

OGŁOSZENIA          PRZETARGI          UCHWAŁY
Burmistrz Dukli działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 
r, poz.1774 ), § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., 
poz.1490 )w związku z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o 
kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803, z 2016 r. 
poz. 585 )  o g ł a s z a

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

- działka nr 245 o powierzchni 5,42 ha, położona w Chyrowej 
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00065499/0, zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem 
„R4”- teren rolny ok. 90% i „ZN1”- tereny leśne i zieleni ok. 
10%. Działka położona w północno- wschodniej części wsi w 
odległości około 550 m od drogi głównej. Nieruchomość jest 
wolna od obciążeń. 

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1774) upłynął dnia 12 grudnia 2016 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 69 300,00 zł ( wartość brutto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 7 000,00 zł.
Kwota ustalona w drodze przetargu zwolniona jest z podatku 
VAT od towarów i usług.

- działka nr 18/1 o powierzchni 0,61 ha, położona w Zboiskach 
objęta Księgą Wieczystą nr KS1K/00034285/1, zgodnie z 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem „R1”- 
teren rolny ok. 40% i „ZL”- tereny leśne ok. 60%. Działka po-
łożona w północnej części wsi na obrzeżu zabudowy zagro-
dowej, bezpośrednio przy drodze asfaltowej. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń. 

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1774) upłynął dnia 12 grudnia 2016 r. 

 Cena wywoławcza wynosi 14 000,00 zł ( wartość brutto)
 wadium na w/w nieruchomość wynosi – 1 400,00 zł.
Kwota ustalona w drodze przetargu zwolniona jest z podatku 
VAT od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się dnia 8 lutego 2017 r. o godz. 9
00

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

Wadium w pieniądzu należy wpłacić do dnia 1 lutego 2017 r.-
włącznie w kasie Urzędu Miejskiego w Dukli w godz. od 730 do 1400 
lub na konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 0/Dukla 58 
8642 1096 2010 9600 1833 0002. Za dzień wniesienia wadium uwa-
ża się datę wpływu środków na konto Gminy Dukla.
Przy wpłacaniu wadium należy podać numery i położenie nieru-
chomości.
Wpłacone wadium zostanie: 
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wa-

dium wygra przetarg 
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu 

w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

Przetarg ustny ograniczony skierowany jest do osób spełnia-
jących warunki do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu 
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego 
jest konsekwencją wejścia w życie z dniem 30 kwietnia 2016r. 
zmian do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwiet-
nia 2003 r., które ograniczyły możliwość sprzedaży nieruchomo-
ści rolnych do rolników indywidualnych chyba, że ustawa stano-
wi inaczej.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć 
odpowiednie oświadczenie z wykorzystaniem załączonego wzo-
ru oraz zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub zgo-
dę Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych na zakup w/w nieru-
chomości, nie później niż do dnia 1 lutego 2017 r. do godz. 15 00 

w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Zgłoszenie uczestnictwa 
w przetargu ograniczonym w dniu 8 lutego 2017r.” w Urzędzie 
Miejskim w Dukli ul. Trakt Węgierski 11 pok. 102.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dukli w dniu 3 lutego 
2017 r.
Osoby, które w wyżej wymienionym terminie i miejscu nie 
przedłożą wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczone 
do uczestnictwa w przetargu.  
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 
chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna- sprzedaży 
winien liczyć się ze skutkami art. 37 a ( prawo pierwokupu) usta-
wy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 
z póź.zm.).
Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umo-

wy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wpła-
conego wadium.
Burmistrz Dukli zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uza-
sadnionych przyczyn.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi na-
bywca.
Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można uzy-
skać w pok. nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli lub pod nr telefo-
nu (13) 432 91 13.

KOMUNIKAT BURMISTRZA DUKLI

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z później-
szymi zmianami) informuję, 

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli wywieszony został wy-
kaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz obejmuje część działki nr 260 położonej  
w Dukli.

Zainteresowani dzierżawą mogą składać podania w terminie do 
dnia 20 stycznia 2017 r. w pok. Nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli.

Burmistrz
Andrzej Bytnar

Dokarmianie przez 
wykładanie zgromadzonej 
poprzednio i odpowiednio 

zmagazynowanej paszy prowadzimy przez 
cały okres zimowy, rozpoczynając jesz-
cze przed opadami śnieżnymi (aby zwie-
rzyna przyzwyczaiła się do pożywienia  
i do miejsc karmienia). Właściwe karmie-
nie prowadzimy jednak od momentu, gdy 
żer podnożny jest przykryty śniegiem. Naj-
ważniejszym okresem dokarmiania jest ko-
niec zimy i przedwiośnie, kiedy wzrasta 
zapotrzebowanie organizmu zwierzęcego 
na składniki odżywcze. Jest to wywołane z 
jednej strony brakiem odpowiedniego po-
żywienia w zimie, z drugiej zaś specjal-
nymi w tym okresie funkcjami organizmu, 
jak rozwój płodu u samic i budowanie no-
wego poroża u samców zwierzyny płowej 
(łosie, jelenie, daniele i sarny). 

Dokarmianie zwierzyny można podzie-
lić na dwie zasadnicze grupy: za pomocą 
paśników oraz bezpaśnikowe. Obydwie 
mają swoje dobre i złe strony: 
- za pomocą paśników wymaga ich bu-

dowy, a następnie przyzwyczajenia zwie-
rzyny do brania z nich pokarmu. Dokar-
mianie takie powoduje gromadzenie się 
zwierzyny w określonym miejscu, co 
sprzyja np. rozpowszechnianiu się cho-
rób czy powstawaniem w otaczającym 
drzewostanie zwiększonych szkód. Za-
letą jest stałe zabezpieczenie wyłożo-
nej karmy od wpływów atmosferycz-
nych oraz mniejsza pracochłonność (nie 

trzeba karmy donosić codziennie).
- bezpaśnikowe daje oszczędność na budo-

wie paśników oraz nie powoduje groma-
dzenia się zwierzyny w określonym miej-
scu, lecz jest znacznie mniej oszczędne 
w rozchodowaniu paszy i bardziej praco-
chłonne (trzeba dawać codziennie).

Sól podajemy zwierzynie w lizawkach - 
pobierana jest z nich w takich ilościach ja-
kie są potrzebne organizmowi. Najpospo-
litszymi są skrzynki drewniane (korytka) 
ustawiane na słupkach lub na pniach po 
ściętych drzewach, albo wprost na ziemi  
w miejscu suchym i nie narażonym na za-
lanie wodą. 

Mówiąc o dokarmianiu myślimy przede 
wszystkim o takich zwierzętach jak sarna, 
jeleń czy dzik. Jednak wydaje się, że na-
szej pomocy potrzebuje najbardziej zwie-
rzyna drobna - bażanty, kuropatwy czy za-
jące. Najlepsze dla nich byłyby śródpolne 
poletka (obsiane np. pszenicą, jarmużem 
lub kapustą pastewną), pozostające na pniu 
całą zimę, położone najlepiej przy różnego 
rodzaju zakrzaczeniach (stołówka i schro-
nienie w jednym). Najczęściej spotykanym 
rozwiązaniem są różnego rodzaju budki. 
Wykłada się w nich poślad zbóż czy też 
samo ziarno, marchew czy posiekane bu-
raki. Dla zajęcy wskazane jest wykładanie 
gryzawek, okopowych czy samych gałązek 
pochodzących z cięć w sadzie czy ogrodzie. 

Na podstawie literatury opracował: 
Bartosz Szczepanik
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W pasiece

ciąg dalszy na str. 30u

Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli 

WZP w Rzeszowie

Prawo przy porannej kawie ...

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 12 tomów, można skompletować całość!!!!). 

Smacznego!

Co elektronika i informatyka ma do pszczół
Styczeń to czas w pasiece, kiedy do-

gląda się uli na pasieczysku, czy wiatr nie 
postrącał daszków lub zwierzęta ich nie po-
wywracały. Wywrócony ul korpusowy to 
niemalże pewna śmierć dla rodziny pszcze-
lej, dlatego wczesna interwencja pozwoli 
jej przeżyć. 

W pracowni w styczniu musimy roz-
począć prace nad przygotowaniem ramek. 
Trzeba tak zorganizować czas, aby właśnie 
wtedy zająć się ramkami, bo podczas se-
zonu nawarstwienie prac jest bardzo duże. 
W podręcznikach przestrzegają, aby w zi-
mie nie naciągać drutu w ramki bo spowo-
duje to jego poluzowanie w sezonie. Jest to 
właściwa rada, ale tylko dla tych pszcze-
larzy, którzy przechowują nowe ramki w 
nieogrzewanych pomieszczeniach. Jeżeli 
mamy mały kącik w domu, gdzie możemy 
przechować nowe ramki zachęcam do 
odrutowania ich napinając także drut. Pod-
czas poddawania węzy jest to wielkie uła-
twienie. W przypadku ząbkowania drutu 
możemy powstrzymać się od tego zabiegu 
do czasu wtapiania węzy. Może się zda-
rzyć, że z jakiegoś powodu napięty drut w 
ramce się poluzuje, wtedy ząbkowanie na-
pnie go ponownie. 

Czy ramki powinny być na czopach?  
W przypadku, gdy mamy możliwość wy-
konania czopów to tak, ale one nie mają 
większego znaczenia dla pszczół. Czo-
powanie pomaga nam pszczelarzom zbić 
ramkę bez konieczności używania prawi-
dła. Jeżeli ktoś posługuje się prawidłem nie 
musi mieć ramek czopowanych, wystarczy 
zwykłe łączenie beleczek na styk. Można 
dla wzmocnienia użyć kleju stolarskiego. 
Jednak to również nie jest konieczne. Wiel-
kim usprawnieniem przy zbijaniu ramek 
jest zszywacz pneumatyczny. Pozwala 
on na znaczne skrócenie czasu wykona-
nia ramki, a dokładnie jej zbicie. Zszy-
wacz powinien mieć możliwość bicia zszy-
wek od 25 mm wzwyż. Jednak moim zda-
niem większe zszywki niż 40 mm mijają 
się z celem. Ramki powinny mieć rowek 
na środku do schowania drutu. Jest to ko-
nieczne przy oskrobywaniu ramek. Dzięki 
niemu dłuto nie przetnie nam drutu opar-
tego o beleczki. 

No i kolejne zagadnienie. Czy wyko-
rzystywać stare ramki? Nie, gdy ktoś ma 
możliwość wykonywania nowych ramek 
we własnym zakresie. Czas wykonania no-
wej ramki jest niemalże równy z przygo-

towaniem starej ramki do ponownego uży-
cia. Pszczelarze, którzy zakupują ramki 
przy stosunkowo niewielkich inwestycjach 
mogą zacząć wykonywać ramki samemu. 
Kłopot jest z ramkami hoffmanowskimi, 
ale można już kupić odstępniki typu hof-
fmanowskiego, które po odkażeniu można 
użyć ponownie. 

Styczeń to także czas napraw i budowy 
uli. Warto także przemyśleć swój spo-
sób gospodarki, a wszelkie nowe pomysły 
poddać ocenie doświadczonych pszczela-
rzy. Uchroni nas to przed niepotrzebnymi 
błędami. Wiadome jest, że styczeń i luty 
to czas, kiedy pszczelarze już tęsknią za 
pszczołami. Ta tęsknota jest częstą przy-
czyną wielu „usprawnień”, które tak na-
prawdę są wywarzaniem otwartych drzwi. 
Pszczelarstwo doszło teraz do punktu mar-
twego. Trudno wymyślić coś nowego co 
jeszcze nie było dyskutowane i spraw-
dzone. Taki czas owocuje pewnym postę-
pem, ale myśl ludzka musi dokonać jakie-
goś odkrycia. Ja osobiście uważam, że go-
spodarka pszczelarska zmieni się, ale przez 
zaangażowanie elektroniki i informatyki. 

Właściwości selera były znane Egipcjanom już przed kilku tysiącami lat. Seler był wykorzystywany jako lek na reuma-
tyzm, artretyzm, bóle neuralgiczne, wysokie ciśnienie, zaostrzenie apetytu i wzmocnienie układu nerwowego. Obecnie, świeże 
warzywa naciowe i korzeniowe są składnikiem prawie każdej diety odchudzającej. Seler korzeniowy zawiera wiele składni-
ków mineralnych, m.in. potas, żelazo, magnez oraz witaminy. Ponadto seler jest uważany za afrodyzjak ze względu na właści-
wości zwiększające potencję.

Dzisiaj polecamy: 

Pasztet z selera
Przepis dostarczyła nam Katarzyna Marczyńska.
Składniki:
1 kg korzenia selera,
2 duże cebule,
Margaryna Palma,
3-4 ząbki czosnku,
1 szklanka wody,
1 szklanka bułki tartej,
6 jaj,
2 kostki bulionu grzybowego,
sól, pieprz

Wykonanie:
Seler i cebulę zetrzeć na tarce o grubych oczkach, dodać 

wodę, przyprawy: sól i pieprz i kostki bulionu grzybowego, 
rozdrobniony czosnek, margarynę. Wszystko razem gotować 1 
godz. na wolnym ogniu delikatnie mieszając od czasu do czasu. 
Odstawić, do ostudzenia. Do zimnej masy dodać jajka i bułkę 
tartą, dobrze wyrobić. Przekładać przygotowaną masę do fore-
mek wysmarowanych tłuszczem i wysypanych tartą bułką. Piec 
w temperaturze 180o C około 1 godz. Z podanej proporcji wy-
chodzi 2 foremki pasztetu o wymiarach 20x25 cm.

O urlopach 
macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim i wychowawczym w 2017 roku…

W przypadku urodzenia dziecka 
przysługują urlopy związane z opieką nad 
nowonarodzonym potomkiem. Możliwość 
skorzystania z nich mają rodzice, którzy są 
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, 
powołania, mianowania lub spółdzielczej 
umowy o pracę.

Kodeks pracy, w art. 180 zakre-
śla wymiar skorzystania przez pracownicę 
z urlopu macierzyńskiego zgodnie z liczbą 
urodzonych dzieci w trakcie 1 porodu.  
W przypadku urodzenia 1 dziecka posiada 

ona 20 tygodni urlopu. W razie urodzenia 
bliźniaków podstawowy urlop macierzyń-
ski to 31 tygodni. Przy urodzeniu trojga 
dzieci urlop macierzyński wynosi 33 tygo-
dni, w sytuacji urodzenia czworga dzieci 
wynosi on 35 tygodni, natomiast w mo-
mencie urodzenia pięciorga i więcej dzieci 
wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi 37 
tygodni. 

Przed przewidywaną datą porodu 
pracownica może wykorzystać nie wię-
cej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. 

Po porodzie przysługuje jej urlop macie-
rzyński niewykorzystany przed porodem 
aż do wyczerpania jego wymiaru. Pracow-
nica, po wykorzystaniu po porodzie co naj-
mniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, 
ma prawo zrezygnować z pozostałej czę-
ści tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli 
pozostałą część urlopu macierzyńskiego 
wykorzysta pracownik - ojciec wychowu-
jący dziecko oraz przez okres odpowia-
dający okresowi, który pozostał do końca 
urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę 

nad dzieckiem będzie sprawował ubezpie-
czony - ojciec dziecka, który w celu spra-
wowania tej opieki przerwał działalność 
zarobkową. Zakaz zrzeczenia się z prawa 
do tego urlopu wynika z funkcji ochrony 
zdrowia pracownicy i interesów dziecka, 
a także pośrednio z analogii do art. 152 § 
2. Przepis ten zakazuje pracownikowi zrze-
czenia się prawa do urlopu wypoczyn-
kowego, to tym bardziej należy uznać za 
niedopuszczalne zrzeczenie się prawa do 
urlopu macierzyńskiego. Odmowa udziele-
nia pracownikowi urlopu macierzyńskiego 
w sytuacji, gdy spełnia on wszystkie okre-
ślone prawem wymagania, stanowi wykro-
czenie przeciwko prawom pracownika, za-
grożone karą grzywny. Rozkład urlopu  
i data jego rozpoczęcia uzależnione są od 
dwóch okoliczności: wniosku pracownicy 
i przewidywanej daty porodu (określonej 
w zaświadczeniu lekarskim). Pracownica, 
która przebywa w szpitalu albo innym za-
kładzie leczniczym podmiotu leczniczego 
wykonującego działalność leczniczą w ro-
dzaju stacjonarne i całodobowe świadcze-
nia zdrowotne ze względu na stan zdrowia 

uniemożliwiający jej sprawowanie oso-
bistej opieki nad dzieckiem, po wykorzy-
staniu po porodzie co najmniej 8 tygodni 
urlopu macierzyńskiego, może przerwać 
urlop macierzyński na okres pobytu w tym 
szpitalu albo zakładzie leczniczym, jeżeli 
część urlopu macierzyńskiego za ten okres 
wykorzysta pracownik - ojciec wychowu-
jący dziecko albo pracownik - inny czło-
nek najbliższej rodziny lub osobistą opiekę 
nad dzieckiem w tym okresie będzie spra-
wował ubezpieczony - ojciec dziecka albo 
ubezpieczony - inny członek najbliższej ro-
dziny, który w celu sprawowania tej opieki 
przerwał działalność zarobkową. W razie 
urodzenia dziecka wymagającego opieki 
szpitalnej pracownica, która wykorzystała 
po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyń-
skiego, pozostałą część tego urlopu może 
wykorzystać w terminie późniejszym, 
po wyjściu dziecka ze szpitala. W przy-
padku porzucenia dziecka przez pracow-
nicę lub umieszczenia dziecka, na podsta-
wie orzeczenia sądu, w pieczy zastępczej, 
w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w za-

kładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym albo  
w zakładzie rehabilitacji leczniczej, pra-
cownicy nie przysługuje część urlopu ma-
cierzyńskiego przypadająca po dniu porzu-
cenia dziecka albo umieszczenia dziecka 
w pieczy zastępczej, w zakładzie opiekuń-
czo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyj-
no-opiekuńczym albo w zakładzie rehabili-
tacji leczniczej. Jednakże urlop macierzyń-
ski po porodzie nie może wynosić mniej 
niż 8 tygodni.

Urlop rodzicielski w odróżnieniu 
od urlopu macierzyńskiego może być wy-
korzystywany wyłącznie przez rodziców 
dziecka. Po wykorzystaniu urlopu macie-
rzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego 
za okres odpowiadający okresowi urlopu 
macierzyńskiego pracownik ma prawo do 
urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 32 
tygodni w sytuacji urodzenia 1 dziecka, 
lub 34 tygodni w momencie ciąży mno-
giej. Z urlopu rodzicielskiego mogą korzy-
stać oboje rodzice, mogą to czynić także 
jednocześnie, ale łącznie wymiar urlopu 
rodzicielskiego przez nich wykorzysta-
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„To nie świat stał się o wiele gorszy, to serwis informacyjny jest o wiele lepszy.”

Drużyna uczniów reprezentująca Gimnazjum w Dukli z sekretarz gminy Dukla 
Haliną Cycak, Bartoszem Szczepanikiem koordynatorem gminnym konkursu 
i opiekunką Anną Lis

Drużyna uczniów reprezentująca Gimnazjum w Jasionce z sekretarz gminy 
Dukla Haliną Cycak, Bartoszem Szczepanikiem koordynatorem gminnym 
konkursu i opiekunką Agnieszką Szyndak

Drużyna uczniów reprezentująca Gimnazjum w Równem z opiekunką 
Agnieszką Szyndak i przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Dukli

nego nie może przekroczyć wskazanych 
okresów ustawowych. Urlop rodzicielski 
jest udzielany nie więcej niż w 4 częściach, 
przypadających bezpośrednio jedna po 
drugiej albo bezpośrednio po wykorzysta-
niu zasiłku macierzyńskiego za okres od-
powiadający części urlopu rodzicielskiego, 
w wymiarze wielokrotności tygodnia. 
Przez cały okres korzystania przez pracow-
nika z urlopu rodzicielskiego pracowni-
kowi przysługuje ochrona przed wypowie-
dzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę na 
zasadach ochrony w związku z macierzyń-
stwem. Podobnie jednak jak w odniesieniu 
do urlopu macierzyńskiego z niejasnych 
względów ochrona ta nie rozciąga się na 
okres od dnia złożenia wniosku o udziele-
nie tego urlopu na analogicznych zasadach 
jak w odniesieniu do urlopu wychowaw-
czego. Rodzic będący na urlopie rodziciel-
skim ma prawo pracować na maksymalnie 
1/2 część etatu u pracodawcy, który udzie-
lił mu urlopu. Jeśli decyduje się na takie 
rozwiązanie, jego urlop wychowawczy zo-
staje proporcjonalnie wydłużony do mak-
symalnie 64 tygodni w przypadku narodzin 
jednego dziecka i 68 tygodni w przypadku 
narodzin dwójki i więcej dzieci. Rodzic ma 
21 dni po porodzie na złożenie wniosku  
o przyznanie urlopu rodzicielskiego, mogą 
oni w każdej chwili zrezygnować z urlopu. 
W 2017 r. rodzice mogą nadal skorzystać 
ze świadczenia rodzicielskiego, tzw. „kosi-
niakowe” w wysokości 1 tys. zł netto, które 
jest wypłacane przez cały rok, bez względu 
na to, jaki jest dochód danej rodziny. Z po-
mocy mogą skorzystać osoby bezrobotne, 
studenci oraz osoby zatrudnione na umowy 
cywilnoprawne.

Urlop ojcowski jako uprawnienie 
ściśle związane z pracownikiem - ojcem 
wychowującym dziecko nie może być wy-
korzystany przez żadną inną osobę (a więc 
także przez opiekuna dziecka, który przyjął 
go na wychowanie). Trwa on 2 tygodnie 
(liczone łącznie z sobotą i niedzielą), przy-
sługuje każdemu mężczyźnie, który zo-
stał ojcem, niezależnie od tego czy matka 
posiada ubezpieczenie społeczne. Ojciec 
może skorzystać z tego urlopu w ciągu 
24 miesięcy od urodzenia dziecka albo do 
upływu 24 miesięcy od dnia uprawomoc-
nienia się postanowienia orzekającego 
przysposobienie dziecka i nie dłużej niż 

do ukończenia przez dziecko 7 roku życia,  
a w przypadku dziecka, wobec którego 
podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku 
szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia 
przez nie 10 roku życia. Urlop ojcowski 
może być wykorzystany jednorazowo 
albo nie więcej niż w 2 częściach, z któ-
rych żadna nie może być krótsza niż ty-
dzień. Jest on udzielany na pisemny wnio-
sek pracownika - ojca wychowującego 
dziecko, składany w terminie nie krótszym 
niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania 
z urlopu. 

Pracownik zatrudniony co najmniej 
6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowaw-
czego w celu sprawowania osobistej opieki 
nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego 
okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie 
okresy zatrudnienia. Wymiar urlopu wycho-
wawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop 
jest udzielany na okres nie dłuższy niż do 
zakończenia roku kalendarzowego, w któ-
rym dziecko kończy 6 rok życia. Z urlopu 
wychowawczego można skorzystać w mak-
symalnie 5 częściach, które nie muszą na-
stępować bezpośrednio po sobie. Liczbę 
części urlopu ustala się w oparciu o liczbę 
złożonych wniosków o udzielenie urlopu.  
W czasie urlopu wychowawczego pracow-
nik ma prawo podjąć pracę zarobkową u do-
tychczasowego lub innego pracodawcy albo 
inną działalność, a także naukę lub szkole-
nie, jeżeli nie wyłącza to możliwości spra-

wowania osobistej opieki nad dzieckiem. 
W razie ustalenia, że pracownik trwale za-
przestał sprawowania osobistej opieki nad 
dzieckiem, pracodawca wzywa pracow-
nika do stawienia się do pracy w terminie 
przez siebie wskazanym, nie później jednak 
niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej 
wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 
3 dni od dnia wezwania. Pracownik może 
zrezygnować z urlopu wychowawczego  
w każdym czasie - za zgodą pracodawcy, 
po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy - 
najpóźniej na 30 dni przed terminem zamie-
rzonego podjęcia pracy.

Zgodnie z art. 188 Kodeksu Pracy, 
pracownikowi wychowującemu przynaj-
mniej jedno dziecko w wieku do 14 lat 
przysługuje w ciągu roku kalendarzowego 
zwolnienie od pracy w wymiarze 16 go-
dzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia. O sposobie wykorzystania 
w danym roku kalendarzowym zwolnienia, 
decyduje pracownik w pierwszym wniosku 
o udzielenie takiego zwolnienia złożonym 
w danym roku kalendarzowym. Zwolnie-
nie od pracy, udzielane w wymiarze godzi-
nowym, dla pracownika zatrudnionego w 
niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się 
proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy 
tego pracownika. Niepełną godzinę zwol-
nienia od pracy zaokrągla się w górę do 
pełnej godziny.

Natalia Belcik

Wigilijne spotkanie
22 grudnia br. w Środowiskowym Domu Samopo-

mocy w Cergowej odbyło się uroczyste Spotkanie Wigi-
lijne. W spotkaniu udział wzięli: wiceburmistrz Dukli bur-
mistrz Dukli Elżbieta Wróbel, sekretarz gminy Dukla Halina 
Cycak, skarbnik gminy Dukla, Jolanta Bik, sołtys i radny 
Cergowej - Adam Faustus oraz delegacja z Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli z dyrektor Małgorzatą 
Bielec na czele. Uroczystą modlitwę odmówił oraz opłatki 
pobłogosławił ks. Łukasz Mroczek .

Po przywitaniu gości przez p. dyrektorkę Bogumiłę –  
Dymek-Urynowicz zebrani obejrzeli przedstawienie o te-
matyce świątecznej, następnie podzielono się opłatkiem  
i spożyto potrawy wigilijne. Spotkanie zakończono wspól-
nym kolędowaniem.

Bogumiła Dymek -Urynowicz

Gimnazjum z Dukli zwycięzcą 
etapu gminnego

9 grudnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli odbył się etap gminny 
konkursu ogólnopolskiego „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” organizowany 
przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. 

Do rywalizacji przystąpiły czterooso-
bowe drużyny ze szkół gimnazjalnych  
z Dukli, Równego i Jasionki. Po rozwią-
zaniu testu składającego się z pytań ogól-
nych z zakresu nauczania biologii i geogra-
fii w gimnazjum oraz zagadnień dotyczą-
cych Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, 
zdobywając 52 punkty zwyciężył Zespołu 
Szkół nr 2 w Dukli pod opieką Pani Anny 
Lis. Drugie miejsce ex aequo zajęli ucznio-
wie z Zespołu Szkół w Równem i Zespołu 

Szkół w Jasionce przygotowywani przez 
Panią Agnieszkę Szyndak. Zwycięska dru-
żyna będzie reprezentować Jaśliski Park 
Krajobrazowy i gminę Dukla na etapie wo-
jewódzkim 24 marca 2017 roku w siedzi-
bie Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Konkurs „Poznajemy Parki Krajobra-
zowe Polski” skierowany jest do uczniów 
gimnazjów z gmin, które wchodzą w skład 
parków krajobrazowych i ich otulin, z 

Inscenizacja w wykonaniu uczestników ŚDS w Cergowej

wyjątkiem miast wojewódzkich. Rywalizacja przebiega  
w dwóch częściach: wojewódzkiej (1, 2, 3 i 4 etap) i ogól-
nopolskiej (5 etap).

W etapie 1 konkursu zostają wyłonione 4-osobowe dru-
żyny ze szkół, które reprezentują je w kolejnych etapach. 
Test na każdym z nich składa się z 25 pytań, z których 15 
to tzw. pytania ogólne a pozostałe 10 pytań dotyczy parków 
krajobrazowych danego województwa. Ponadto w etapie 4  
i 5 dodatkową konkurencją jest rozpoznawanie gatunków 
roślin i zwierząt chronionych w Polsce a w finale, także roz-
poznawanie roślin pospolitych i drużynowe zadania z inter-
pretacji mapy topograficznej. 

Zapraszamy wszystkie szkoły z terenu gminy Dukla do 
brania udziału w kolejnych edycjach konkursu. Dziękujemy 
Burmistrzowi Dukli Panu Andrzejowi Bytnarowi za możli-
wość zorganizowania konkursu w siedzibie Urzędu, a Panu 
Bartoszowi Szczepanikowi za przeprowadzenie eliminacji 
gminnych.

Koordynator wojewódzki konkursu 
Anna Marczyńska
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