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„Piękne słowa nie są zawsze prawdziwe,  
 a prawdziwe nie zawsze piękne” 

         (autor nieznany)

Złota myśl:

WIEŚCI
Wieści, wieści wam niosę – kto nie słyszał niech słucha
zabili go, zabili, okrutnie ukrzyżowali – tego Jezusa
który wśród nas przebywał i nadludzkie rzeczy czynił – 
umarłych wskrzesił, wodę w wino przemienił
wieści, wieści - zabili go, zabili, okrutnie ukrzyżowali
ale nie smućcie się, nie płaczcie
bo dnia trzeciego mocą Boga z martwych powstanie
na wieczne na ziemi i w niebie królowanie. 

UKRZYŻOWANIE
Że ślepym oczy, głuchym uszy otwierały
a niememu mowę przywracały
przybijamy do belki krzyża ręce twoje
żebyś Jezu raz na zawsze zapamiętał sobie – 
- ślepy ślepym ma być, głuchy głuchym
i milczeć ma niemowa
bo taka jest wola Boga.
A za to
że od wioski do wioski i od miasta do miasta nosiły cię z dobrą 
nowiną
przybijamy ci nogi
żebyś już nigdy więcej po świecie nie chodził
i królestwa niebieskiego nie głosił
a teraz bok twój włócznią otwieramy
na znak że martwego na krzyżu zostawiamy
ziemia zadrżała, słońce się zaćmiło, niebo grzmiało
na widok tego co się na wzgórzu czaszki działo
i ty tam stałeś człowieku jak jeden z gapiów wielu
popatrzyłeś na to wszystko a na koniec machnąłeś ręką
na wzmocnienie tych słów – ach to nasze marne życie
i poszedłeś do swojej winnicy, tak po prostu
jakby się nic wielkiego nie stało
ziemia zadrżała, słońce się zaćmiło, niebo grzmiało.

Adam Czaja

I Forum Stowarzyszeń 
Beskidu Niskiego

I Forum Stowarzyszeń Beskidu Ni-
skiego odbyło się 18 marca 2017 roku  
w Ośrodku Kultury w Dukli. Inicjatorem 
spotkania był komitet organizacyjny z Mi-
rosławą Widurek na czele oraz Gmina Du-
kla. Było to wydarzenie stworzone z myślą 

o stowarzyszeniach 
i dla stowarzyszeń. 
Najważniejszym ce-
lem niniejszej im-
prezy była wymiana 
doświadczeń, po-

szerzenie wiedzy o możliwo-
ściach pozyskiwania środków 
na działalność stowarzyszeń, 
integracja organizacji pozarzą-
dowych z obszaru Beskidu Ni-
skiego, oraz zaprezentowa-
nie dobrych praktyk w progra-
mie współpracy pomiędzy trze-
cim sektorem, a samorządem. 
W Forum uczestniczyło bli-
sko 170 osób będących człon-
kami różnych stowarzyszeń  
z terenu dziewięciu Gmin takich 
jak: Dukla, Komańcza, Jaśliska, 
Iwonicz Zdrój, Krempna, Chor-
kówka, Nowy Żmigród, Osiek 
Jasielski i Dębowiec. Zaprosze-
nie na Forum przyjęli: dyrek-
tor Departamentu Społeczeń-
stwa Obywatelskiego Kance-
larii Rady Ministrów Wojciech 
Kaczmarczyk, wicemarszałek 
Województwa Podkarpackiego 
Maria Kurowska, burmistrzo-
wie, wójtowie oraz inni przed-
stawiciele samorządów wyżej 
wymienionych gmin, a także 
dyrektorzy różnych instytucji. 

Uczestnicy Forum zobaczyli prezenta-
cje z dotychczasowej działalności Stowa-
rzyszenia Miłośników Cergowej, Stowa-
rzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa 
Żydów Ziemi Dukielskiej „Sztetl” Dukla, 
Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” 
z Iwonicza Zdroju, Towarzystwa Miłośni-
ków Nowego Żmigrodu oraz Stowarzysze-
nia Społeczno-Kulturalnego na Rzecz Roz-
woju Wsi Szczawne- Kulaszne. W progra-
mie przewidziano także krótkie szkole-
nie z zakresu pozyskiwania środków po-
zabudżetowych oraz przedstawiono Pro-
gram Współpracy Województwa Podkar-
packiego oraz Gminy Dukla z organiza-
cjami pozarządowymi. Część artystyczną 
zapewniła Joanna Sarnecka wraz z Ma-
ciejem Harną przedstawiając „Opowie-
ści z Walizki”. Podczas przerwy w Trans-
granicznym Centrum Wymiany Kultural-
nej można było zobaczyć prace rękodziel-
ników oraz spróbować regionalnych przy-
smaków przygotowanych przez Koła Go-
spodyń Wiejskich z dziewięciu gmin. Dla 
podkreślenia panującej atmosfery „Kapela 
Duklanie” przygrywała i śpiewywała lu-
dowe pieśni. Kolejną bardzo ważną czę-
ścią programu Forum było wręczenie dy-
plomów i statuetek dla stowarzyszeń za za-Maria Kołacz z Łęk Dukielskich częstowała bandurzakiem

Kapela Duklanie tworzyła klimat Beskidu Niskiego

Uczestnicy Forum wypełnili salę widowiskową OK w Dukli

Radosnych, rodzinnych Świat Wielkanocnych, 
smacznego jajka będącego w tradycji chrześcijańskiej 

symbolem wiecznie odradzającego się życia  
i przede wszystkim Zmartwychwstałego Chrystusa

dla Czytelniczek i Czytelników 
życzy 

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

Z okazji Świat Wielkanocnych, Świąt Odrodzenia 
życzymy

Mieszkańcom gminy Dukla 
zdrowia, radości, pokoju, odpoczynku  

w gronie Rodziny i przyjaciół,
a także wiary w siebie i swoje możliwości

Przewodniczący Rady Miejskiej         Burmistrz Dukli
         Andrzej Dziedzic              Andrzej Bytnar

22 kwietnia 2017 roku o godz. 17.00 
w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli 

 odbędzie się koncert fortepianowy  
w wykonaniu francuskiego pianisty  

i dyrygenta Serge Paloyan 
(w repertuarze utwory klasyków muzyki).

Koncert zorganizowany jest przez Gminę Du-
kla i Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli  
z okazji XX rocznicy pobytu Ojca Świętego 
Jana Pawła II i kanonizacji naszego Rodaka  
św. Jana z Dukli.

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

angażowanie na rzecz lokal-
nej społeczności przez wój-
tów i burmistrzów. Najważ-
niejszym punktem niniejszego 
programu był panel dysku-
syjny na temat Narodowego 
Centrum Rozwoju Społeczeń-
stwa Obywatelskiego.

I Forum Stowarzyszeń Be-
skidu Niskiego, które odbyło 
się w Dukli zapoczątkowało 
wzrost aktywności w działa-
niu stowarzyszeń, a przede 
wszystkim miało na celu wza-
jemną integrację. II Forum 
Stowarzyszeń Beskidu Ni-
skiego zorganizowane zosta-
nie w Komańczy. 

Wioletta Jakieła
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954,9 tys. zł na podniesienie jakości 
kształcenia w gminie Dukla

Tytuł projektu: Nowa jakość kształcenia w gminie Dukla
Wartość projektu: 954 901,27 zł, w tym wartość dofinansowa-
nia z RPO Województwa Podkarpackiego wynosi 907 149,27 zł 
Termin realizacji projektu: 1.03. 2017 – 30.06.2018

Gmina Dukla otrzymała kolejne dofinansowanie w zakresie 
oświaty. Po przeprowadzonych negocjacjach wniosek o dofinan-
sowanie projektu pn. „Nowa jakość kształcenia w Gminie Du-
kla” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.2 Po-
prawa jakości kształcenia ogólnego, Priorytetu IX Jakość edukacji 
i kompetencji w regionie, został pozytywnie oceniony i rekomen-
dowany do dofinansowania. 
Całkowita wartość projektu wynosi 954.901,27 zł. Przyznana 
kwota dofinansowania wynosi 907.149,27 zł. 
Realizacja projektu zaplanowana została w okresie od 
01.03.2017 do 30.06.2018 r.
Projekt kierowany jest do 4 Szkół Podstawowych, dla których or-
ganem prowadzącym jest Gmina Dukla, które w okresie ostatnich 
3 lat poprzedzających złożenie wniosku uzyskały ze sprawdzianu 
wynik na skali staninowej mniejszy lub równy 4. Projekt zakłada 
wsparcie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych 
nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem. Pro-
jekt zakłada komplementarność wsparcia nauczycieli i uczniów,  

w którym zaplanowano stosowanie metod aktywizujących w 
pracy z uczniem.
Cel główny projektu: Wzrost kompetencji kluczowych 392 
uczniów i 48 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Jasionce, 
Łękach Dukielskich, Równym i Tylawie w obszarach Technolo-
gii Informacyjno - Komunikacyjnej ( TIK ), nauk matematycz-
no-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjno-
ści i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia 
do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Grupa docelowa:
1) Uczniowie: 392 osoby,  2) Nauczyciele: 48 osób 
Zadania:
1. Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i uczen-

nic w obszarze matematyki, przyrody i języka angielskiego.
2. Program rozwijania kompetencji uczniów i uczennic w obsza-

rze matematyki, informatyki i języka angielskiego.
3. Program wspierania szkół w zakresie zwiększenia udziału za-

jęć realizowanych metodą eksperymentu w procesie kształ-
cenia.

4.  Program wspierania szkół w zakresie rozwoju kompetencji 
uczniów i uczennic w zakresie programowania.

5.  Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompeten-
cji informatycznych nauczycieli i uczniów oraz zwiększania 
udziału TIK w procesie kształcenia.

6.  Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompeten-
cji społeczno – emocjonalnych uczniów.

7.  Program wspierania szkół w zakresie indywidualizacji pracy  
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jolanta Bik 
Skarbnik Gminy Dukla

Termomodernizacja 
obiektów oświatowych 
w Gminie Dukla

W ramach projektu „Termomodernizacja obiektów oświato-
wych w Gminie Dukla” modernizowanych jest 5 szkół z terenu 
Gminy Dukla w: Jasionce, Tylawie, Iwli, Głojscach i Wietrznie. 
Okres realizacji projektu: 08. 04.2016 - 30.11.2017

13 października 2016 r. gmina Dukla podpisała umowę z Wo-
jewództwem Podkarpackim o dofinansowanie projektu. Wartość 
całkowita wynosi 2 085 173,51 zł, z tego dofinasowanie z fun-
duszy unijnych 85%. W grudniu 2016r. rozstrzygnięto przetarg 
i 7 grudnia 2016 zawarto umowę z 3 wykonawcami na realizacje 
tego zadania. 12 grudnia 2016 przekazano place budowy i prowa-
dzone są prace budowlane, których zakończenie zgodnie z umo-
wami przewidziane jest na 30 maja br. Jednocześnie wystąpiono 
do Marszałka Województwa z wnioskiem o aneks po przetargu. 
Wartość całkowita, w tym robót wynikająca z umowy z Wyko-
nawcami - po przetargu wynosi 1 425 403,62 zł. 

Pomimo okresu zimowego wykonano już na wszystkich 
obiektach: docieplenia stropów wełną mineralną, zmodernizo-
wano instalacje c.o., poprzez montaż zaworów termostatycz-
nych, wymieniono także stare tradycyjne oprawy oświetleniowe 
na nowe oprawy ze źródłem światła LED. Działania te pozwoliły 
na uzyskanie oszczędności w postaci zmniejszenia zużycia ener-
gii elektrycznej oraz zmniejszenia kosztów ogrzewania. W Tyla-
wie w okresie ferii zimowych dokonano wymiany stolarki okien-
nej. Dzięki aurze jaka panuje za oknami, ruszyły także prace na ze-
wnątrz budynków związane z wykonaniem odwodnienia i izolacji 
fundamentów (stara szkoła w Tylawie) oraz Głojscach. Dobiega 
końca przyklejanie styropianu na budynku w Głojscach.

Paweł Puchalik

Tytuł projektu: Budowa sportowej infra-
struktury dydaktycznej - hali sportowej 
przy Zespole Szkół Publicznych w Jasionce
Wartość projektu: 2 250 429,20 zł

Okres realizacji projektu: od 14. 10.2016 do 31.03.2018
Umowa z Województwem Podkarpackim dotycząca realiza-

cji projektu: „Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej 
- hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Jasionce” 
w ramach RPO WP 2014-2020 została zawarta 25 sierpnia 2016r. 
Wysokość dofinansowania wynosi 44,43% (limit 1 mln zł) tj. 999 
669,29 zł. Pierwszy ogłoszony przetarg został nierozstrzygnięty 
z powodu błędów w ofertach. W wyniku powtórnie ogłoszo-
nego przetargu wybrano ofertę firmy ZUPH HAŻ-BUD Sp. z o.o.  
z Gorlic, z którą 15 lutego 2017 została podpisana umowa na 
kwotę 1 986 973,12 zł. Termin realizacji zadania wynikający  
z umowy to 31.10.2017. Termin zakończenia i rozliczenia ca-
łego projektu to 31.03.2018r. Przekazanie placu budowy Wyko-
nawcy nastąpiło 21 lutego br. Przystąpił on wówczas do wykony-
wania robót- ogrodził teren i rozpoczął prace przy fundamentach.  
(Fot. na wkładce)

Piotr Świder 
Naczelnik Wydziału Gospodarczego 

Urzędu Miejskiego w Dukli

Certyfikat Polskiego 
Systemu Informacji 
Turystycznej 

Polska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT) ponow-
nie przyznała Transgranicznej Informacji Turystycznej w Dukli 
certyfikat Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w katego-
rii: ** (dwie gwiazdki, m a k s y m a l n i e można otrzymać cztery 
gwiazdki). Wręczenie certyfikatów dla zainteresowanych punk-
tów informacji turystycznych działających na terenie wojewódz-
twa podkarpackiego przez wiceprezesa zarządu PROT Jana Sołka 
odbyło się w Rzeszowie na szkoleniu 27 marca br. Certyfikat przy-
znany jest na okres od 1. stycznia 2016 do 31. października 2018 
roku. W roku 2016 Polska Organizacja Turystyczna zmieniła re-
gulamin i kryteria certyfikacji zaostrzając wymogi przyznawanych 
gwiazdek. Celem certyfikacji jest podniesienie na wyższy poziom 
jakości usług informacyjnych oraz dążenie do stworzenia jednoli-
tego systemu informacji turystycznej w Polsce. Aktualnie obowią-

Budynek szkoły w Tylawie. Fot. Paweł Pucheld

Z posiedzenia Rady
Sesja Rady Miejskiej w Dukli odbyła się 6 marca 2017 

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, An-
drzej Kędra, Ewa Przystasz, Mariusz Folcik, Jan Marszał, 
Adam Faustus, Zbigniew Głód i Teresa Belcik. Ponadto w 
sesji udział wzięli: Burmistrz Dukli – Andrzej Bytnar, Za-
stępca Burmistrza – Elżbieta Wróbel, Sekretarz Gminy – Ha-
lina Cycak, Skarbnik Gminy – Jolanta Bik, zaproszeni go-
ście, kierownicy jednostek organizacyjnych i sołtysi.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej  

w Dukli.
3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzyse-

syjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5. Zapytania i wolne wnioski.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

zuje zasada pełnej dobro-
wolności w przystępowa-
niu do tej inicjatywy. Kry-
teriami decydującymi o ilo-
ści przyznawanych gwiaz-
dek są: - lokalizacja – do-
stępność dla osób niepeł-
nosprawnych - oznakowa-
nie - dostępność czasowa 
placówki - układ pomiesz-
czeń - wyposażenie - dostęp 
do Internetu - zakres teryto-
rialny bezpłatnych materia-
łów informacyjnych - za-
kres merytoryczny informa-
cji - doświadczenie perso-
nelu, w tym znajomość ję-
zyków obcych - usługi do-
datkowe. 

Informacja turystyczna 
w Dukli czynna jest w sezo-
nie (od 1 maja do 31 października): od wtorku do soboty w godz. od 
8.00 do 16.00 i poza sezonem (od 1 listopada do 30 kwietnia): od ponie-
działku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00. Zapraszamy na stronę inter-
netową www.it.dukla.pl oraz na profil na facebook.com/dukla.it. 

Anna Chłopecka
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Non scholae sed vitae discimus
70 lat Liceum Ogólnokształcącego w Dukli

Z profesorem Wojciechem Zalewskim, 
absolwentem dukielskiego liceum rozmawiają  
Stanisław Kalita i Zdzisław Zaniewicz

S. Kalita: Pan profesor zdawał maturę 
w 1966 roku, to chyba jedyny dukielski 
rocznik, gdzie mamy 2 profesorów?

Profesor W. Zalewski: Nie robiłem takiego 
rozeznania, ale oprócz mnie także tytuł 
profesora z mojej maturalnej klasy posiada 
Bronisław Jakubczyk.

Z. Zaniewicz: Ja będę zwracał się do pana 
profesora per ty ponieważ znamy się tyle 
lat, że inaczej bym nie śmiał. Szanuję do-
konania naukowe moich kolegów, któ-
rzy z pewnością są chlubą naszej klasy. 
Na początku chciałbym abyśmy wspo-
mnieli czasy minione. Od wielu lat 
mieszkasz w Krakowie, ale lubisz do Du-
kli przyjeżdżać. Co jest tego głównym po-
wodem?

Profesor W. Zalewski: Chyba wspomnie-
nia z najpiękniejszego okresu w życiu ja-
kim jest szkoła średnia. Kolejny powód to 
sentyment do miasteczka i możliwość spo-
tkania się z koleżankami i kolegami z klasy. 
Praktycznie od 50 lat odwiedzam Duklę, 
czasami na dłużej, czasami na krócej. Sam 
wiesz Zdzichu, że lubimy pogadać na różne 
tematy. Tutaj też chodziłem do szkoły pod-
stawowej, zresztą Twoja mama pani Stani-
sława Zaniewiczowa i Twój tato pan Wła-
dysław Zaniewicz także mnie uczyli. Chyba 
od 50 lat nie było takiej sytuacji, że będąc 
w Dukli nie spotkałbym się z Tobą.
Ważnym oczywiście powodem, dla którego 
tak często przyjeżdżałem do Dukli była 
chęć odwiedzenia rodziców, którzy żyli do 
początku lat 90. oraz brata z rodziną.

Z. Zaniewicz: Czyli jednak powrót do lat 
młodzieńczych i taka sentymentalna po-
dróż w czasie?

Prof. W. Zalewski: Tak. Przypominam so-
bie szkołę podstawową, kiedy uczyłem się 
jeszcze przy lampie naftowej. Wspomina-
jąc teraz, z perspektywy ponad 50 lat, okres 
nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Du-
kli cieszę się, że miałem możliwość uczęsz-
czania do tej szkoły z jej gronem pedago-
gicznym i uczniami.

Z. Zaniewicz:  
Chciałbym abyś po-
wiedział coś o swo-
ich rodzicach, bo 
dla młodego po-
kolenia są oni 
nieznani.

Profesor W. Zalew-
ski: Mój tato z wykształcenia był nauczy-
cielem i przed wojną, a także po wojnie 
pracował w swoim zawodzie. W Dukli peł-
nił też przez pewien okres funkcję przewod-
niczącego Prezydium Miejskiej Rady Na-
rodowej. Mama była bibliotekarką i przez 
wiele lat kierownikiem Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Dukli.

S. Kalita: Można powiedzieć, że ojciec 
pana przyczynił się w pewnym stopniu do 
odbudowy miasta i rozwoju szkolnictwa.

Z. Zaniewicz: Skończyłeś liceum i posze-
dłeś w świat, chciałbym abyś przybliżył 
swoje losy po szkole średniej.

Profesor W. Zalewski: Kraków. Rzuciłem 
się w wir dużego miasta. Studiowałem me-
chanikę i budowę maszyn na Wydziale Me-
chanicznym Politechniki Krakowskiej. Po-
czątkowo byłem trochę zagubiony, ale po 
pewnym czasie już sobie doskonale radzi-
łem. Nie myślałem od razu o pracy nauko-
wej. To wyszło samo, jak często się w życiu 
zdarza. Nauka zaczęła mnie coraz bardziej 
fascynować i wciągać. Po studiach zosta-
łem asystentem na moim wydziale, zdoby-
wałem kolejne stopnie naukowe aż do ty-
tułu profesora w 2003 roku.

S. Kalita: Dlaczego kierunek techniczny?

Profesor W. Zalewski: Zawsze myślałem, 
że jestem bardziej uzdolniony humanistycz-
nie. Nie bez znaczenia tutaj była postać 
profesora Edwarda Kleina, który potrafił 
nas bardzo dobrze przygotować. Podsze-
dłem jednak do tego wyboru pragmatycz-
nie, że z czegoś trzeba będzie żyć. Lubiłem 
fizykę i matematykę, więc się zdecydowa-
łem na kierunek techniczny. A Kraków wy-

brałem dlatego, że to duże miasto z trady-
cjami, dające większe możliwości rozwoju. 
Co do kierunku studiów to troszkę los za-
decydował. Myślałem jeszcze o studiach na 
wydziale budownictwa lądowego, ale osta-
tecznie wybrałem wydział mechaniczny.

S. Kalita: Jaką funkcję pan pełni na Poli-
technice Krakowskiej?

Profesor W. Zalewski: Jestem zatrudniony 
na stanowisku profesora zwyczajnego 
na Wydziale Mechanicznym Politechniki 
Krakowskiej. Od 25 lat kieruję Zakładem 
Chłodnictwa i Klimatyzacji. Dwie kaden-
cje pełniłem funkcję prodziekana wydziału 
mechanicznego, a przez ostatnie 11 lat by-
łem członkiem senatu akademickiego. Za-
wsze starałem się być aktywny w działalno-
ści organizacyjnej.

S. Kalita: Wróćmy do lat licealnych, kogo 
z nauczycieli zapamiętał pan szcze-
gólnie?

Profesor W. Zalewski: Niewątpliwie profe-
sor Edward Klein utkwił mi w pamięci jako 
wybitny dydaktyk. Jego sposób przekazy-
wania wiedzy był bardzo komunikatywny, 
logiczny, a zajęcia prowadzone były cieka-
wie i na wysokim poziomie. Zapamiętałem 
też bardzo dobrze panią profesor Izabelę 
Stanosz, z którą jako naszą wychowawczy-
nią mieliśmy częściej kontakty, tym bar-
dziej, że aniołkami nie byliśmy. Pani pro-
fesor Halina Adamczuk dobrze nauczyła 
nas matematyki, choć to przedmiot, który 
do łatwych nie należy. Wszystkich nauczy-
cieli, którzy uczyli mnie w liceum pamiętam 
i często wspominam.

S. Kalita: Jaki kierunek studiów pole-
całby pan naszym absolwentom?

Profesor W. Zalewski: Polecałbym kie-
runki, po których można stosunkowo łatwo 
znaleźć zatrudnienie zgodne z wykształce-
niem, ale zdaję sobie sprawę, że nie za-
wsze jest to możliwe. Powinno się brać pod 
uwagę to, czy w perspektywie najbliższych 
kilku lat będą w danej dziedzinie poszuki-
wani specjaliści.

Z. Zaniewicz: Warto jest odnieść się w 
tym miejscu do dorobku myślowego na-

szych przodków „Non scholae sed vitae 
discimus” co znaczy nie dla szkoły się 
uczymy a dla życia. Niech to będzie pod-
sumowanie naszej rozmowy.

Stanisław Kalita, Zdzisław Zaniewicz.: 
Dziękujemy bardzo za rozmowę i ży-
czymy dużo zdrowia.

Profesor W. Zalewski: Dziękuję bardzo. 
Życzę liceum sukcesów, a Wam dziękuję za 
rozmowę i lekcję historii regionalnej w po-
staci książki o naszym miasteczku Dukli.

a) uchylenia uchwały własnej dotyczącej 
określenia szczegółowego sposobu kon-
sultowania z organizacjami pozarządo-
wymi i podmiotami wymienionymi w 
art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzi-
nach dotyczących działalności statuto-
wej tych organizacji (druk nr 237),

b) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z 
mieszkańcami Gminy Dukla (druk nr 238),

c) określenia kryteriów naboru do publicz-
nego przedszkola oraz oddziału przed-
szkolnego w publicznej szkole podsta-
wowej na drugim etapie postepowania 
rekrutacyjnego oraz dokumentów nie-
zbędnych do potwierdzenia tych kryte-
riów (druk nr 239),

d) określenia kryteriów naboru do klas 
pierwszych szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest 
Gmina Dukla, do postepowania rekru-
tacyjnego dla kandydatów zamieszka-
łych poza obwodem szkoły oraz doku-
mentów niezbędnych do potwierdzania 
tych kryteriów (druk nr 240),

e) określenia zasad udzielania i rozliczania do-
tacji celowej na dofinansowanie realizacji 
przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy Dukla (druk nr 241),

f) przyjęcia Programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Dukla w 2017 roku (druk nr 242),

g) zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
do kwoty 1.691.070,83 zł (druk nr 243),

h) przystąpienia Gminy Dukla do realiza-
cji projektu pn .”Nowa jakość kształ-
cenia w Gminie Dukla” w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, Działania 9.2 Poprawa ja-
kości kształcenia ogólnego, Priorytetu 
IX Jakość edukacji i kompetencji w re-

gionie (druk nr 244),
i) przystąpienia Gminy Dukla do realizacji 

projektu pn .”Nowa jakość kształcenia w 
Szkole Podstawowej z Zespole Szkół Nr 
1 w Dukli” w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego na lata 2014-2020, Działa-
nia 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogól-
nego, Priorytetu IX Jakość edukacji i 
kompetencji w regionie (druk nr 245),

j) zmian w uchwale budżetowej Gminy 
Dukla na 2017 rok (druk nr 246),

k) zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Gminy Dukla (druk nr 247).

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

Rada Miejska po wysłuchaniu opinii 
poszczególnych komisji podjęła następu-
jące uchwały:
a) Uchwałę nr XXXVI/230/17 w sprawie 

uchylenia uchwały własnej dotyczącej 
określenia szczegółowego sposobu kon-
sultowania z organizacjami pozarządo-
wymi i podmiotami wymienionymi w 
art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzi-
nach dotyczących działalności statuto-
wej tych organizacji. Uchwałę podjęto 
jednomyślnie (głosowało 11 radnych).

b) Uchwałę nr XXXVI/231/17 w spra-
wie zasad i trybu przeprowadzania kon-
sultacji z mieszkańcami Gminy Dukla. 
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głoso-
wało 10 radnych).

c) Uchwałę XXXVI/232/17 w sprawie 
określenia kryteriów naboru do publicz-
nego przedszkola oraz oddziału przed-
szkolnego w publicznej szkole podsta-
wowej na drugim etapie postepowania 
rekrutacyjnego oraz dokumentów nie-
zbędnych do potwierdzenia tych kry-
teriów. Uchwałę podjęto jednomyślnie 
(głosowało 12 radnych).

d) Uchwałę nr XXXVI/233/17 w spra-

wie określenia kryteriów naboru do 
klas pierwszych szkół podstawowych, 
dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Dukla, do postepowania rekruta-
cyjnego dla kandydatów zamieszkałych 
poza obwodem szkoły oraz dokumen-
tów niezbędnych do potwierdzania tych 
kryteriów. Uchwałę podjęto jednomyśl-
nie (głosowało 12 radnych).

e) Uchwałę nr XXXVI/234/17 w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozliczania 
dotacji celowej na dofinansowanie reali-
zacji przydomowych oczyszczalni ście-
ków na terenie Gminy Dukla. Uchwałę 
podjęto jednomyślnie (głosowało 12 
radnych|).

f) Uchwałę nr XXXVI/235/17 w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Dukla w 2017 roku. Uchwałę podjęto 
jednomyślnie (głosowało 13 radnych).

g) Uchwałę nr XXXVI/236/17 w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
do kwoty 1.691.070,83 zł. Uchwałę pod-
jęto większością głosów (głosowało 13 
radnych 12 głosów „za”, przy 1 wstrzy-
mującym się).

h) Uchwałę nr XXXVI/237/17 w sprawie 
przystąpienia Gminy Dukla do realiza-
cji projektu pn .”Nowa jakość kształ-
cenia w Gminie Dukla” w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, Działania 9.2 Poprawa ja-
kości kształcenia ogólnego, Priorytetu 
IX Jakość edukacji i kompetencji w re-
gionie. Uchwałę podjęto jednomyślnie 
(głosowało 13 radnych).

i) Uchwałę nr XXXVI/238/17 w sprawie 
przystąpienia Gminy Dukla do realiza-
cji projektu pn .”Nowa jakość kształ-
cenia w Szkole Podstawowej z Zespole 
Szkół Nr 1 w Dukli” w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, Działania 9.2 Poprawa jakości 
kształcenia ogólnego, Priorytetu IX Ja-
kość edukacji i kompetencji w regionie. 
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głoso-
wało 13 radnych).

j) Uchwałę nr XXXVI/239/17 w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej Gminy 
Dukla na 2017 rok. Uchwałę podjęto 
jednomyślnie (głosowało 13 radnych).

k) Uchwałę nr XXXVI/240/17 w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Gminy Dukla. Uchwałę podjęto 
jednomyślnie (głosowało 13 radnych).

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

Halina Cycak 
Sekretarz Gminy Dukla

u dokończenie ze str. 5 

Z posiedzenia Rady

Od lewej: Prof. Wojciech Zalewski i Zdzisław Zaniewicz
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Obowiązek zawierania pisemnych umów na 
dostawę produktów rolnych

Bronisława Betlej nie żyje!
Wspomnienie o poetce 

10 marca 2017 roku zmarła w wieku 
88 lat Bronisława Betlej, poetka, prozaik.

14 marca pożegnano Ją na jedlickim 
cmentarzu. Urodziła się 26 sierpnia 1928 
roku w Dominikowicach k/Gorlic. Miesz-
kała i tworzyła w Jedliczu na Podkarpa-
ciu. Poetka, prozaik, pisała także bajki dla 
dzieci. Członek Związku Literatów Pol-
skich oraz Warszawskiego Klubu Pisa-
rzy. Była także członkiem wielu stowarzy-
szeń, związków i klubów literackich na ca-
łym świecie m.in. Klubu Literacko- Ar-

tystycznego przy Domu Kultury w Kro-
śnie, Klubu Pracy Twórczej przy Civi-
tas Christiana, Julińskiego Bractwa Lite-
rackiego, Miłośników Ziemi Krośnień-
skiej i Gorlickiej, stowarzyszeń Komba-
tantów i Oficerów Rezerwy, a także Świa-
towego Związku Żołnierzy AK i Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci.

Jako poetka debiutowała w roku 1963 
na łamach prasy lokalnej i ogólnopol-
skiej. Debiut książkowy przypada na rok 
1989 tomikiem poezji „Przeciw światu”. 

Usłyszeć głos seniora
Dukielski Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje projekt

Projekt realizowany w ramach zadań publicznych Gminy Dukla w 2017 
roku przez podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.

„Wspieranie inicjatyw zmierzających do umocnienia i rozwoju tożsa-
mości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych. Organizacji wy-
darzeń i imprez kulturowych związanych z zachowaniem dziedzictwa kul-
turowego regionu, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz świadomości narodowej, kulturowej i obywatelskiej. Orga-
nizacja warsztatów artystycznych, kółek teatralnych i muzycznych.”

Tytuł zadania: Usłyszeć głos seniora
Termin realizacji: 01.03.2017 – 15.12.2017
Kwota dofinansowania : 7.000,00 zł.

Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu do szeroko pojętej kultury 
osobom starszym, emerytom, rencistom zamieszkałym na terenie Gminy Du-
kla. Często ich potrzeby i głos są traktowane marginalnie, dlatego projekt za-
kłada stworzenie oferty opartej na ich aktywnym udziale w życiu społecznym 

i kulturalnym. W ramach programu zostaną zorgani-
zowane warsztaty zielarskie, wyjazdy edukacyjne, 
rajdy krajoznawczo – historyczne, wykład z wybra-
nego zagadnienia. Realizacja projektu ma na celu zni-
welowanie bariery dostępu do dóbr kultury wysokiej, 
zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu oraz 
świadomości narodowej, wspieranie postaw obywa-
telskich wśród osób starszych. Zadanie przyczyni się 
także do rozwijania zainteresowania uczestników, ak-
tywnego spędzania przez nich czasu oraz zaspakaja-
nia potrzeb kontaktu z innymi ludźmi. Wpłynie ko-
rzystnie na ich samorealizację, będzie pozytywnie 
oddziaływać na więzi społeczne. Tematyka wydarzeń 
zawartych w ramach projektu jest różnorodna i ma 
na celu dotarcie do jak największego grona seniorów.

Anna Lenkiewicz

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że od 3 października 2015 
roku obowiązują przepisy w zakresie obowiązku zawierania pi-
semnych umów na każde dostarczenie produktów rolnych do 
pierwszego nabywcy. (Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie 
ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków 
rolnych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2015 r. poz. 1419)

W przypadku gdy pierwszym nabywcą nie jest przetwórca, 
umowa między kolejnymi nabywcami jest również zawierana na 
piśmie.

Z tego obowiązku wyłącza się sprzedaż bezpośrednią przez 
producentów, grupy producentów, organizacje producentów albo 
zrzeszenia organizacji producentów.

Umowa nie jest wymagana w przypadku gdy:
•	dostawca zbywa produkty rolne nabywcy mającemu formę 

spółdzielni, której producent jest członkiem a statut tej spół-
dzielni lub przepisy i decyzje w nim zawarte lub z niego wy-
nikające zawierają przepisy o podobnych skutkach jak wymo-
gi umów wynikające z ustawy,

•	dostawca będący członkiem : 
1. grupy producentów rolnych w rozumieniu przepisów o gru-

pach producentów rolnych i ich związkach sprzedaje pro-
dukty rolne lub spożywcze do grupy producentów rolnych, 
której jest członkiem,

2. wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za 
organizację producentów owoców i warzyw w rozumieniu 
przepisów o organizacji rynku owoców i warzyw oraz rynku 
chmielu sprzedaje owoce lub warzywa członkom tej grupy,

3. uznanej organizacji producentów owoców i warzyw w ro-
zumieniu przepisów o organizacji rynku owoców i warzyw 
oraz rynku chmielu sprzedaje owoce lub warzywa człon-
kom tej organizacji.

Szczegółowy wykaz produktów rolnych objętych działaniem 
ustawy zawarty jest w Załączniku I Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) Nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
i obejmuje m.in. zboża i pochodne, cukry, susz paszowy, nasiona, 
chmiel, tytoń, len, owoce i warzywa, mleko i przetwory mleczne, 
wołowina i cielęcina, wieprzowina, drób, baranina i kozina, jaja, 
produkty pszczele, wino, alkohol etylowy pochodzenia rolnicze-
go i inne produkty.

Od 11 lutego 2017 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 
15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzysta-
niu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spo-
żywczymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 67) wprowadzającej zmiany do 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organi-
zacji niektórych rynków rolnych, będą mogły być nakładane kary 
pieniężne za nabywanie produktów rolnych bez pisemnej umo-
wy z producentem lub nabyte wskutek wadliwej umowy.

Organem uprawnionym do przeprowadzania kontroli i na-
kładania kar pieniężnych będzie dyrektor oddziału terenowe-
go Agencji Rynku Rolnego właściwy według miejsca siedziby 
lub zamieszkania nabywcy.

Nabywanie przez przedsiębiorców produktów rolnych 
bez wymaganych lub niespełniających warunków umów bę-
dzie skutkowało nałożeniem przez dyrektora oddziału tereno-
wego Agencji Rynku Rolnego sankcji w formie kary pieniężnej 
w wysokości 10% zapłaty za nabyte produkty. Kara będzie wy-
mierzana w drodze decyzji administracyjnej. Na obowiązek uisz-
czenia kary pieniężnej i jej wysokość nie będą miały wpływu ani 
odstąpienie od umowy, ani zmniejszenie jej wartości (np. obni-
żenie ceny z tytułu wad produktów i wystawienie faktury korygu-
jącej). Egzekucja nałożonych kar pieniężnych następuje w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Umowa na dostawę 
1. Powinna być sporządzana w formie pisemnej przed 

dostawą.
2. Musi zawierać w szczególności następujące elementy:
•	 cenę do zapłaty za dostawę, która jest niezmienna lub 

jest obliczana przez połącznie różnych czynników okre-
ślonych w umowie, które mogą obejmować wskaźniki 
rynku odzwierciedlające zmiany warunków na rynku, do-
starczoną ilość oraz jakość lub skład dostarczonych pro-
duktów rolnych,

•	 ilość i jakość odnośnych produktów, które można dostar-
czyć lub które muszą zostać dostarczone, wraz z termi-
nem takich dostaw,

•	 okres obowiązywania umowy, który może być ograni-
czony lub nieograniczony z klauzulami dotyczącymi roz-
wiązania umowy. Obecnie nie jest ustanowiony minimal-
ny okres obowiązywania umowy, strony uzgadniają to w 
negocjacjach,

•	 szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności;
•	 ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy produktów 

rolnych, 
•	 przepisy mające zastosowanie w przypadku zaistnie-

nia siły wyższej. 
Wszystkie elementy umów na dostawę produktów rolnych za-

wieranych przez producentów, odbiorców, przetwórców lub dys-
trybutorów, w tym elementy określone powyżej, są swobodnie 
negocjowane pomiędzy stronami.

Obowiązek zawierania pisemnych umów na dostawę produk-
tów rolnych ma na celu wzmacnianie współpracy w łańcuchu do-
staw żywności. Polska wdraża przepisy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w zakresie kształtowania 
właściwych stosunków umownych.

Szczegółowe informacje są zawarte na stronie interneto-
wej: www.arr.gov.pl

Oddział Terenowy 
Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie

Rzeszów, 01.03.2017 r.

Mapa zagrożeń
Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawo-

wych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący 
wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego tworze-
nie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowa-
nie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i ro-
dzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapew-
nienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Takim narzędziem 
powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa, które należy trakto-
wać jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem 
publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonal-
nym i społecznym. 

Dostęp do mapy zagrożeń znajduje się na portalu policja.pl 
oraz bezpośrednio na stronie internetowej: https://mapy.geoportal.
gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html, gdzie znajduja się wszelkie 
niezbędne informacje do obsługi powyższego narzędzia.

podkom. Jerzy Szwast
Komendant Komisariatu Policji w Dukli

„Trzeba życzliwości i dobroci 
aby pomagać.

Trzeba wielkości ducha, aby
pomagać bezinteresownie.

Trzeba odwagi, aby nie
zważając na przeszkody,

wytrwale i do końca wyciągać
przyjazną dłoń”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli 
składa serdeczne podziękowania dla Pani Zofii Lis i Pani Henryki 
Nowak za włożony trud i zaangażowanie oraz wszelką pomoc oka-
zaną podopiecznemu ośrodka Panu Józefowi mieszkańcowi Dukli 
aby mógł godnie egzystować w swoim mieszkaniu i otoczeniu.

W ubiegłym roku ukazała się jej ostatnia pozycja 
wydawnicza, którą była obszerna autobiografia 
zatytułowana „Smak czarnego chleba”. Jej na-
zwisko znajduje się w międzynarodowym słow-
niku dwóch tysięcy wybitnych osobowości na 
świecie (1996/97) oraz w encyklopediach wyda-
wanych przez Cambridge (1994/2000). Za swą 
twórczość otrzymała niezliczoną ilość bardzo 
znaczących nagród i innych zaszczytów. Ostat-
nim było „Brylantowe pióro”, niezwykle presti-
żowe wyróżnienie Związku Literatów Polskich.

Nakładem gminy Dukla w 2015 roku ukazał 
się jej tomik wierszy pt. „Wzięci w boskie posia-
danie”. Tomik poświęcony jest świętym Janowi 
z Dukli i Janowi Pawłowi II.

Krystyna Boczar-Różewicz
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Muzeum na kółkach w Dukli

Wdzięczność trudno jest ubrać w słowa ……
wtedy proste - ,,dziękujemy”-
zawiera wszystko co chcemy wyrazić!

W imieniu całej naszej drużyny chcemy z całego serca po-
dziękować Pani Irenie Staszczuk z Poznania. Pomoc, którą Pani 
nam zaoferowała jest bezcenna. Dzięki otrzymanemu wsparciu w 
przyszłości chcemy zakupić dla drużyny sztandar. Cieszymy się, 
że są jeszcze osoby, które zupełnie bezinteresownie wspomagają 
harcerskie działania młodzieży.

Dzięki dobroci i ogromnemu darowi serca Pani Ireny Stasz-
czuk z domu Szubrycht pochodzącej z Nadola, która przekazała 
na poczet 6 Drużyny Harcerskiej ISKRA z Dukli 2000 złotych je-
steśmy o krok bliżej do zakupu własnego sztandaru. 

Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją, która już od 
100 lat służy Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. 6 Drużyna Harcerska 
ISKRA jest jednym z ogniw realizujących tę ideę z dziećmi i mło-
dzieżą. Nasza drużyna została założona przez druhnę Justynę Zim-
ny-Frużyńską. Nazwą „ISKRA” nawiązaliśmy do dukielskiej dru-
żyny, która działała w latach 80-tych. Drużyna początkowo sku-

piała dzieci ze szkoły podstawowej, teraz liczy 28 druhen i dru-
hów w wieku od 10 do 18 lat. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie 
realizacji kampanii bohatera drużyny, na którego wybraliśmy żoł-
nierza Armii Krajowej, Niezłomnego por. Władysława Barana ps. 
„BEKAS” związanego z dukielskim terenem. Był m.in. dowódcą 
oddziału partyzanckiego oraz 1 kompani ZN-24. Po zakończeniu 
kampanii bohatera nasza drużyna będzie mogła starać się o nada-
nie sztandaru. Jednak aby tak się stało, potrzebne jest wsparcie fi-
nansowe. W związku z tym zwracamy się do ludzi dobrego serca, 
aby wsparli nasze marzenie i starania o własny sztandar przekazu-
jąc darowiznę na poniższe konto: 

Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca ZHP Krosno
ul. Prochownia 4,
38-400 KROSNO
nr konta: 57 1240 2311 1111 0010 6836 9461
koniecznie z tytułem: dla 6 DH ISKRA z Dukli

Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj,
pwd. Justyna Zimny-Frużyńska

Drużynowa 6 DH ISKRA

Wolontariat – przestrzeń 
czynienia dobra

W styczniu 2017 roku w ZSP w Rów-
nem założone zostało Szkolne Koło Wo-
lontariatu. Pomysł ten zrodził się wśród 
uczniów realizujących ogólnopolski pro-
jekt „Solidarna szkoła” – po tym jak 
uczestniczyli w konferencji „Wolontariat 
– przestrzeń czynienia dobra”. Na pierw-
szym – organizacyjnym zebraniu SKW po-

jawiło się aż 48 uczniów ZSP w Równem, 
którzy postanowili bezinteresownie poma-
gać innym. Opiekunami prowadzącymi są: 
pani Aneta Cyran, ks. Karol Krupa i pan 
Radosław Zięba, natomiast opiekunami 
wspomagającymi zgodzili się zostać pani 
Beata Bek oraz panowie: Grzegorz Lijana  
i Krzysztof Zajdel.

Pierwsze warsztatowe spotkanie 
uczniów skupionych w Szkolnym Kole 
Wolontariatu odbyło się w ZSP w Rów-
nem 10 lutego 2017. Głównym założeniem 
tego warsztatu było ustalenie odpowiedzi 
na pytania: kim jest wolontariusz, jakimi 
cechami powinien się odznaczać, dlaczego 
warto pomagać i w jakie akcje chcemy  
i możemy się zaangażować. Uczniowie 
najpierw z rozsypanych słów układali zda-
nia definiujące wolontariat i wolontariuszy. 
Następnie określali cechy idealnego wo-
lontariusza dopasowując je do przygoto-
wanego wcześniej diagramu. W następnej 
kolejności młodzież określała swoje cechy, 
które będą najbardziej przydatne w pracy 
wolontariackiej. Na zajęciach rozmawiali-
śmy też o własnych potrzebach w zakresie 
pomocy innym ludziom, o motywach by-
cia wolontariuszem, wspólnie opracowali-
śmy i podpisaliśmy kodeks wolontariusza. 
Rozmawialiśmy także o autorytetach oraz 
opracowaliśmy postanowienia związane  
z relacjami z innymi ludźmi. Próbowali-
śmy ustalić hierarchię wartości, które są 
dla nas najważniejsze.

Mamy nadzieję, że podejmowana przez 
uczniów-wolontariuszy aktywność wpły-
nie pozytywnie na rozwój ich osobowości, 
stanie się okazją do budowania świata war-
tości, szukania autorytetów i rozwoju za-
interesowań. Dla nas nauczycieli ta forma 
aktywności uczniowskiej jest szczególnie 
ważna i pożądana ze względu na wymiar 
edukacyjno – wychowawczy. Jest jednym 
ze sposobów ukazania młodemu człowie-
kowi alternatywnych form spędzania wol-
nego czasu poprzez czynienie dobra dla in-
nych, czerpania z tego co się wspólnie robi 
radości i własnej satysfakcji.

Aneta Cyran

Święto Kobiet w Nowej Wsi…
8 marca to święto kobiet, które obchodzi się od ponad 100 lat. Początki tego święta 

wywodzą się z Europy i Ameryki Północnej z ruchów robotniczych. Socjalistyczna Partia 
Ameryki w ten sposób chciała upamiętnić strajk zorganizowany przez pracownice prze-
mysłu odzieżowego, które sprzeciwiały się złemu traktowaniu i niewłaściwym warun-
kom pracy. Kobiety, które podjęły strajk zostały zamknięte przez właściciela w fabryce, 
w której wybuchł pożar, spośród którego zginęło 126 spośród nich.

W Polsce to święto swoją popularność zyskało w czasach PRL-u. Każda z pań dosta-
wała od swojego pracodawcy goździka, kawę, cukier czy rajstopy. Obecnie Międzynaro-
dowy Dzień Kobiet oficjalnie obchodzi się w 57 krajach. Jest ono także świętem komer-
cyjnym, gdzie media nie pozwalają na jego zapomnienie. 

Dzień kobiet może nie być brany na poważnie przez większość osób, jednak uważam, 
że jest to świetna okazja, aby dać wyraz sympatii wobec pań, jak również szansa ma miłe 
spotkanie. Pomysł zorganizowania Dnia Kobiet spotkał się z pozytywnym przyjęciem, 
dlatego w środę 8 marca br. w Domu Ludowym w Nowej Wsi kobiety obchodziły swoje 
święto spędzając popołudnie przy kawie, lampce wina czy też smakowitym jedzeniu. Ra-
dości i uśmiechu było co niemiara…

Szczególne podziękowania za zorganizowanie miłego wieczoru składam P. Józefie 
Kowalskiej oraz P. Danucie Dragan.

Teresa Belcik-
Prezes Stowarzyszenia „Razem lepiej”

„Muzeum na kółkach” to mobilna wy-
stawa Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN, ukazująca w skrócie tysiącletnią 
historię polskich Żydów za pomocą filmu, 
kalendarium, fragmentu pamiętników. 
Na zaproszenie Stowarzyszenia na Rzecz 
Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Du-
kielskiej i gminy Dukla zawitało także do 
Dukli, w dniach 27-29 marca br. na placu 
targowym mogliśmy zapoznać się z histo-
rią Żydów w Polsce. 

Do 1939 roku narodowość żydow-
ska stanowiła 10% mieszkańców naszego 

kraju. Mimo, że w większości byli środo-
wiskiem hermetycznym wielu Żydów uwa-
żało, że są Polakami pochodzenia żydow-
skiego, wspomnę tu o Julianie Tuwimie, 
Janie Brzechwie na bajkach którego ta-
kich jak: Kaczka dziwaczka, Baśń o korsa-
rzu Palemonie, Przygody pchły Szachraki, 
Szelmostwa Lisa Witalisa wychowały  
i wychowują się młode pokolenia Polaków. 

Muzeum odwiedziło bardzo wiele wy-
cieczek szkolnych z terenu naszej gminy. 
Podczas pobytu odbywało się wiele im-
prez towarzyszących np. otwarcie wy-

stawy „Żydzi z Dukli i okolic” zor-
ganizowanej przez Stowarzysze-
nie Sztetl Dukla i Ośrodek Kul-
tury w Dukli. Wystawę można zo-

baczyć w Transgranicznym Centrum Wy-
miany Kulturalnej w Dukli ul. Trakt Wę-
gierski 38. Kolejne punkty programu to: 
Gra miejska „W poszukiwaniu Sztetl Du-
kla”, „Przed dziurkę od klucza” – warsz-
taty storytellingowo-plastyczne autorstwa 
Anny Woźniak, bajka „O dwóch narzeczo-
nych” – tradycyjna baśń żydowska w wy-
konaniu grupy „Opowieści z Walizki”.

Mnie „Muzeum na kółkach” zachęciło 
aby odwiedzić Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN w Warszawie.

Krystyna Boczar-Różewicz

„Muzeum na kółkach” w Dukli

Fragment wystawy znajdującej się w kontenerze

6 DH „Iskra” w Dukli z drużynową Justyną Zimny-Frużyńską (stojąca pierwsza z prawej)
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„Słowiańscy bliźniacy” 
mozaika tradycji. 
Odnajdywanie podobieństw w kulturze polskiej i słowackiej

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

Od kwietnia 2017 roku Ośrodek Kul-
tury w Dukli rozpocznie realizację rocz-
nego projektu „Słowiańscy bliźniacy” 
mozaika tradycji. Odnajdywanie po-
dobieństw w kulturze polskiej i sło-
wackiej. Partnerem słowackim mikro-
projektu będzie Podduklianské osvetové 
stredisko w Świdniku. 

Głównymi założeniami niniej-
szej operacji jest popularyzacja kultury  
i tradycji pogranicza oraz przybliżenie 
współczesnych przejawów sztuki pol-
skiej i słowackiej poprzez zacieśnienie 
współpracy pomiędzy instytucjami kul-
tury, artystami, rękodzielnikami oraz 
całą społecznością lokalną. Wymiana 
doświadczeń artystycznych oraz ukaza-
nie cech wspólnych pomiędzy dziedzic-
twem kulturowym obu regionów zaowo-
cuje nie tylko nawiązaniem długotrwa-
łej współpracy polsko-słowackiej w róż-
nych aspektach kultury, ale także wspól-
nymi produktami promującymi region 
pogranicza (albumy, płyty cd) oraz oży-
wieniem stosunków międzyludzkich. Or-
ganizacja wspólnych przedsięwzięć wy-
nikających z zadań mikroprojektu ma na 
celu ukazanie, niekiedy już zapomnia-
nych, przejawów kultury ludowej i oby-
czajów, a w efekcie zaszczepienie w od-
biorcach współczesnej kultury chęci kul-
tywowania rodzimych tradycji. Jednym 
z wyników realizowanego projektu bę-
dzie również rozpropagowanie regionu 
pogranicza jako godnego odwiedzenia i 
ciekawego terenu turystycznego. 

W ramach mikroprojektu realizowane 
będą następujące zadania: cykl sied-
miu warsztatów artystyczno-rękodziel-
niczych; plenery artystyczne: malarski  
i rzeźbiarski; spotkanie z kulturą Sło-
wiańską – koncerty i spektakle oraz pro-
mocja mikroprojektu. Poszczególne 
przedsięwzięcia będą odbywały się  
w Gminie Dukla i na terenie partnera  
w Świdniku.

Całkowita kwota mikroprojektu 
wynosi: 46 489,94 €

W ramach zadania – Cykl siedmiu 
warsztatów artystyczno rękodzielni-
czych – zostaną zorganizowane warsz-
taty mające na celu przybliżenie bogac-
twa przejawów kultury polskiej i słowac-
kiej oraz aktywizację mieszkańców i ar-
tystów z terenu objętego wsparciem. Ni-
niejsza operacja przewiduje organizację 
następujących wydarzeń:
• „Warsztaty pisania jaj w tradycji pol-

skiej i słowackiej”
• „Koronkarstwo w tradycji sło-

wackiej” 
• „Wspólne świąteczne śniadanie – 

czyli warsztaty, pokaz i degustacja 
wielkanocnego jadła regionalnego 
tradycji polsko-słowackiej”

• „Warsztaty cymbalistów”
• „Warsztaty regionalnego tańca ludo-

wego dla dzieci”
• „Warsztaty twórcze”
• „Wspólnie kolędujmy” (efektem tych 

warsztatów będzie nagranie i wyda-
nie płyty z kolędami w języku pol-
skimi słowackim).
Kolejne zadanie mikroprojektu – Ple-

nery artystyczne: malarski i rzeźbiar-
ski – stanowić będzie organizacja plene-
rów, na które zaproszeni zostaną lokalni 
artyści malarze i rzeźbiarze polscy i sło-
waccy. Celem operacji będzie wymiana 
doświadczeń artystycznych, zacieśnienie 
stosunków sąsiedzkich, rozpowszech-
nianie lokalnej sztuki terenu pograni-
cza oraz nawiązanie długotrwałej współ-
pracy. Po zakończeniu obydwu plenerów 
zostaną zorganizowane wystawy pople-
nerowe prezentujące efekty siedmiodnio-
wej pracy artystów. Część integralną za-
dania stanowić będzie wydanie katalogu 
poplenerowego, w którym prezentowane 
będą powstałe podczas pleneru obrazy 
i rzeźby, a także sylwetki ich twórców. 
Wydawnictwo będzie swego rodzaju wi-
zytówką naszego regionu oraz materia-
łem promującym sztukę pogranicza.

Spotkanie z kulturą Słowiańską - 
koncerty, spektakle – to nazwa kolejnego 
zadania realizowanego w ramach mi-
kroprojektu przewidującego organizację 
trzech koncertów/spektakli prezentują-
cych tradycyjną kulturę Słowiańską:
• „Dzień słowacki”
• „Obrzęd Bożonarodzeniowy z okolic 

Dukli na Słowacji”
• „Obrzęd Bożonarodzeniowy ze Sło-

wacji”.
Wydarzenia te są skierowane do sze-

rokiej grupy odbiorców i mają na celu 
kultywowanie tradycji i zwyczajów oraz 
ukazanie podobieństw w kulturze Pol-
skiej i Słowackiej. Ich organizacja przy-
czyni się do poszerzenia oferty kultural-
nej partnerów projektu oraz do promocji 
terenu pogranicza. 

Katarzyna Błaż
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ciąg dalszy na str. 19 u

XXI Gminny Przegląd 
Piosenki Znanej i 
Lubianej 2017r.
Czerwone Gitary i Seweryn Krajewski

3 stycznia 1965r. w kawiarni „Crystal” w Gdańsku – Wrzesz-
czu, między godz. 11.00 a 14.30 powołana została do życia 
grupa muzyczna o nazwie „CZERWONE GITARY” . Pierwszy 
skład zespołu stanowili Bernard Dornowski, Krzysztof Klen-
czon, Jerzy Kossela, Jerzy Skrzypczyk i Henryk Zomerski.  
W tym samym roku występowali w sopockim „Non-Sto-
pie”. Było to jedyne miejsce w Polsce, gdzie w okresie wa-
kacji można było zobaczyć i posłuchać czołowych wykonaw-
ców rocka. W tym składzie nagrali swoją pierwszą płytę. Znaj-
dowały się na niej 4 piosenki: „Bo ty się boisz myszy”, „Taka 
jak Ty”, „Licz do stu” i „Pluszowe niedźwiadki”. Nazwali się 
„Czerwone Gitary”- bo taki był kolor gitar, na których grali. 
Gościnnie występował z nimi – Seweryn Krajewski. W kwiet-
niu 1965 roku nagrywają po raz pierwszy dla Polskiego Radia, 
a jesienią ruszają w swoją pierwszą trasę koncertową pod ha-
słem „Gramy i śpiewamy najgłośniej w Polsce”.

Dyskografia Seweryn Krajewski:
Nie zadzieraj nosa”, „Barwy jesieni”, „Stracić kogoś”, 

„Dzień jeden w roku”, „Takie ładne oczy”, „Anna Maria”, 
„Gondolierzy znad Wisły”, „Szary kolor twoich oczu”, „Tak 
bardzo się starałem”, „Dozwolone od lat 18”, „Płoną góry, 
płoną lasy”, „Ciągle pada”, „Słowo jedyne – Ty”, „Mam do-
bry dzień”, „Trzecia miłość żagle”, „Niebo z moich stron”, 
„Remedium”, „Ludzkie gadanie”, „Nie spoczniemy”, „Niech 
żyje bal”, „Uciekaj moje serce”, „Czekasz na tę jedną chwilę”, 
„Kiedy mnie już nie będzie”, „Nie jesteś sama” i „Chodź, przy-
tul, przebacz”.

Dyskografia Czerwone Gitary
„Wróćmy na jeziora”, „Biały krzyż”, „Deszcz jesienny” , 

„Randka z deszczem”, „Jedno jest życie”, „Takie ładne oczy”, 
„Dozwolone do lat 18-tu”, „Matura”, „Gdy ktoś kogoś poko-
cha”, „Kwiaty we włosach”, „Tak bardzo się starałem”, „Po-
wiedz stary gdzieś ty był”, „Cóż ci więcej mogę dać”, „Słońce 
za uśmiech”, „Od jutra nie gniewaj się”, „W drogę”, „Była to 
głupia miłość”, „Niebo z moich stron”, „Pragniesz rąk” i wiele 
innych…

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że wybór sugerowa-
nego repertuaru nie jest obowiązkowy!

REGULAMIN 

Przegląd odbędzie się 26 kwietnia 2017r. o godz. 9.00 w sali 
widowiskowej OK w Dukli

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

2. Przegląd przeprowadzony zostanie w następujących katego-
riach wiekowych: 

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

3. Każdy uczestnik przygotowuje jeden utwór wybranego pol-
skiego wykonawcy do podkładu muzycznego przygotowa-
nego przez organizatora lub własnego (długość utworu mak-
symalnie do 3 minut). 

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

5. Oceny prezentacji dokona powołana przez organizatora ko-
misja artystyczna. 

6. Kryteria oceny: możliwości głosowe uczestnika, dobór re-
pertuaru, poziom wykonania, ogólny wyraz artystyczny. 

7. Komisja przyzna nagrody, może przyznać GRAND PRIX 
przeglądu. Laureaci konkursu (miejsc od I do III) zostają za-
kwalifikowani do IV Powiatowego Przeglądu Piosenki Zna-
nej i Lubianej, który odbędzie się 12 maja 2017r.

8. Wypełnione karty zgłoszenia należy przesłać na adres:
  norbert@dukla.pl do 14 kwietnia do godz.16.00 

Karta Zgłoszenia XXI Gminny Przegląd  
Piosenki Znanej i Lubianej 2017r.

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

Akceptując regulamin jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarza-
nie danych osobowych przez OŚRODEK KULTURY z siedzibą w DUKLI,  
ul. KOŚCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii foto video na stronie inter-
netowej www.ok.dukla.pl. Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, 
że mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści 
swoich danych.

 .....................................................................
 (podpis opiekuna) 

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

VI Gminny Konkurs 
Poezji Obcojęzycznej

3 marca 2017 r. w sali widowiskowo-teatralnej Ośrodka 
Kultury w Dukli odbył się „VI Gminny Konkurs Poezji Obcoję-
zycznej”. Jury w składzie: Krystyna Dąbek, Augustyn Bozentka 
oraz Norbert Uliasz, wyłonili następujących nagrodzonych:

Kat. I – kl. 1-3 SP
I miejsce: Julita Kołacz – Łęki Dukielskie
II miejsce: Julia Głód – Dukla
III miejsce: Lena Miśkowiec – Jasionka
wyróżnienie: Gabriela Szwast – Iwla
wyróżnienie: Urszula Jakieła – Dukla
wyróżnienie: Zuzanna Nowak – Jasionka

Kat. II. – kl. 4-6 SP
I miejsce: Katarzyna Olbrycht – Równe
II miejsce: Julia Tyburcy – Dukla
III miejsce: Zuzanna Szczurek – Równe
wyróżnienie: Weronika Aszlar –Łęki Dukielskie
wyróżnienie: Julia Wróbel – Dukla
wyróżnienie: Roksana Szczurek – Równe
wyróżnienie: Emilia Szczurek - Jasionka

Kat. III – gimnazjum
I miejsce: Milena Bień – Jasionka
II miejsce: Marcel Bytnar – Dukla
II miejsce: Emanuela Rędowicz – Dukla
III miejsce: Aleksandra Smaś – Dukla
wyróżnienie: Karina Kasprzyk – Łęki Dukielskie
wyróżnienie: Dominik Wszołek – Dukla
wyróżnienie: Julia Sieniawska – Dukla

Katarzyna Błaż 
zdjęcie na wkadce

W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ
Wspieranie rodzin, piecza zastępcza

Wspieranie rodziny mającej trudności w 
sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wycho-
waniu ma na celu zaplanowanie takich działań, 
które pomogą przywrócić tym rodzinom zdol-
ność do pełnienia funkcji opiekuńczo – wy-
chowawczych. Są to działania, które wspoma-
gają rodziców w taki sposób, by zapobiegać do-
prowadzeniu do sytuacji, w której dziecko mu-
siałby zostać umieszczone w pieczy zastępczej.

Rodziny z trudnościami opiekuńczo – wy-
chowawczymi są stale monitorowane przez pra-
cowników socjalnych, pedagogów szkolnych, 
pracowników medycznych, a także przez inne 
instytucje tj. Policję i kuratorów sądowych. 
W razie potrzeby z rodziną współpracuje asy-
stent rodziny, rodziny wspierające lub placówki 
wsparcia dziennego.

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera 
rodzinę aby w przyszłości samodzielnie poko-

nywała trudności. Celem jego pracy jest pomoc 
w osiągnięciu przez rodzinę stabilności życio-
wej umożliwiającej wychowanie dzieci, a także 
pomaga rodzicom ubiegającym się o odzyska-
nie władzy rodzicielskiej. Jednak głównym za-
daniem asystenta rodziny jest niedopuszczenie 
do oddzielenia dzieci od rodziny oraz pomoc w 
rozwiązywaniu problemów trudnych do poko-
nania samodzielnie przez rodzinę. Asystent ro-
dziny spotyka się z rodziną w domu. Prowadzi 
dokumentację, pisze plan pracy oraz sprawoz-
dania z pracy z rodziną. Asystent rodziny m. in. 
pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, 
pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki 
domowe, doradza jak zarządzać pieniędzmi, 
wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, 
przedszkola, sądu itd. Udziela pomocy rodzinie 
w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psy-
chologicznych i wychowawczych.

Inną formą pomocy ro-
dzinie mającej trudności są 
placówki wsparcia dzien-
nego. Ich pomoc polega 
na objęciu opieki i wycho-
wania dzieci w czasie po-
zalekcyjnym. Są to mię-
dzy innymi świetlice, kluby 
środowiskowe, czy ogni-
ska wychowawcze. Prowa-
dzone są tam zajęcia dla 
dzieci z zaburzeniami za-
chowania. Istnieją również 
placówki, które niosą po-
moc dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej.

Następną formą wpie-
rania rodziny z trudno-
ściami są rodziny wspiera-
jące. Rodzina wspierająca 
wraz z asystentem rodziny 
pomaga rodzinie przeży-
wającej trudności w opiece 
oraz wychowaniu dzieci, 
w prowadzeniu gospodar-
stwa domowego itp. Jest to 
rodzina z bezpośredniego 
otoczenia np. sąsiedzi lub 
zaprzyjaźniona rodzina. 

Gdy rodzice nie są w 
stanie zapewnić należytej 
opieki nad dziećmi, opiekę 
oraz wychowanie nad nimi 
przejmuje piecza zastępcza. 
Ma ona charakter czasowy 
(przejściowy). Celem jej 
jest zaspokojenie potrzeb 
emocjonalnych dziecka, 
uwzględniając potrzeby by-
towe, zdrowotne, eduka-
cyjne i kulturalno – rekre-
acyjne. Zapewnia dziecku 
przygotowanie do godnego, 
samodzielnego oraz odpo-

wiedzialnego życia. Uczy pokonywać życiowe 
trudności zgodnie z zasadami etyki, nawiązy-
wać i podtrzymywać dobre, osobiste kontakty z 
rodziną i rówieśnikami. Głównym celem jednak 
jest zapewnienie pracy z rodziną umożliwiają-
cej powrót dziecka do rodziny lub gdy nie jest 
to możliwe, dążyć do przysposobienia dziecka 
oraz zapewnienie opieki i wychowania w środo-
wisku zastępczym.

Piecza zastępcza jest to forma pomocy ro-
dzinie, kierowana do rodzin dysfunkcyjnych, 
które mają trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo – wychowawczych. Jest to zespół 
osób, instytucji i działań mających na celu za-
pewnienie czasowej opieki nad dziećmi.

Piecza zastępcza jako forma sprawowa-
nia opieki oraz wychowania dziecka występuje  
w dwóch formach.

1. Rodzinna piecza zastępcza:
a) rodzina zastępcza,
b) rodzinny dom dziecka.

W rodzinach zastępczych umieszczane są 
dzieci, których rodzice zostali pozbawieni wła-
dzy rodzicielskiej lub gdy władza ta została im 
ograniczona.

Typy rodzin zastępczych:
• spokrewniona tworzona przez najbliższych 

krewnych dziecka (babcia, dziadek, brat, 
siostra),

• niezawodowa może ją tworzyć rodzina dziecka 
niebędąca wstępnymi lub rodzeństwem ale też 
osoby niespokrewnione z dzieckiem,

• zawodowa tworzą ją małżonkowie lub osoby 
niepozostające w związku małżeńskim, nie-
spokrewnione z dzieckiem.

Rodzina zastępcza zawodowa : może być 
tez specjalistyczna – w takiej rodzinie przeby-
wają dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści lub dzieci mające kłopoty w funkcjonowaniu 
w społeczeństwie, rodzina zastępcza zawodowa 
może też pełnić funkcję pogotowia rodzinnego.

Rodzinny dom dziecka jest miejscem,  
w którym może przebywać nie więcej niż 
ośmioro dzieci.

2. Instytucjonalna piecza zastępcza:
a) placówki opiekuńczo- wychowawcze,
b) regionalne placówki opiekuńczo – tera-

peutyczne,
c) interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

W instytucjonalnej pieczy zastępczej sąd 
umieszcza dzieci jeżeli nie ma możliwości 
umieszczenia ich w rodzinnej pieczy zastęp-
czej. Placówki opiekuńczo – wychowawcze za-
pewniają całodobową opiekę oraz wychowanie 
dzieciom, których rodzice nie mogą, nie potra-
fią lub nie chcą stworzyć dzieciom odpowied-
nich warunków życia i rozwoju.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze 
mają za zadanie:
• zapewnić dziecku całodobowej opieki, zaspo-

kaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności 
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Dziennik Pielgrzyma 
Ks. Ryszard Szwast

Trasę długości prawie 1600 km z Le Puy (Francja) do Santiago de Compostela  
w ciągu 66 dni przeszedł ks. Ryszard Szwast pochodzący z Iwli (średnio 24 km dzien-
nie) Drogą św. Jakuba. Z każdego dnia pielgrzymki robił zapiski i tak powstał „Dzien-
nik Pielgrzyma”, którego fragmenty drukować będziemy (w tym miesiącu 3. część) 
w naszym miesięczniku. Na pierwszej stronie swojego dziennika napisał:

Dla Bożej Chwały i w podziękowaniu za łaski otrzymane, o odpuszczenie grze-
chów i o Boże Błogosławieństwo, za Rodzinę, Ojczyznę, Przyjaciół, Dobroczyńców, 
Chorych, i Dusze w Czyśćcu cierpiące ofiaruję

Pielgrzym

11 dzień – 23 września (piątek)
Decaseville- Figeac (29 km)

To już 11 dzień. Powoli się człowiek 
przyzwyczaja do rytmu, dnia i kilome-
trów. Dzisiaj chciałem wyjść szybciej, ale 
pani Brigite ciągle coś opowiada i poka-
zuje, że ciężko jest się wyrwać. Wysze-
dłem dopiero o 9.00. Do Liviniac towarzy-
szy mi Milena. W kościele koło Sentinelle 
w oknie widać św. Kunegundę, czyli na-
szą św. Kingę ( skąd się ona tutaj wzięła?). 
Dzisiaj do przejścia aż 29 km. Trzeba się 
więc trochę śpieszyć. Cały czas idę do 
13.00. Zatrzymuję się w gite „La Grange 
au bords”. Tutaj spożywam obiad, który 
przygotowała mi Brigite (ser, pomidory, 
figi, ogórki, wszystko to jest z Jej ogrodu, 
no może oprócz sera). Potem dalej w drogę. 
Dzisiaj trasa długa i wymagająca, dwa dłu-
gie podejścia, dość łagodne. Brak na tra-
sie jak poprzednio pięknych domów, pała-
ców czy zamków, dookoła hodowla krów 
(tym razem czerwonych). Dookoła piękne 
panoramy, piękna pogoda. Mijam Kana-
dyjczyków, ale nie Reala z towarzystwem 
tylko innych, idą trasą św. Jakuba do końca 
Francji. Staram się iść sam, bo mam wtedy 
spokój, utrzymuję swój rytm i modlę się. 
Z góry widać już Figeac. Łatwo znajduję 
klasztor sióstr Karmelitanek. Wita mnie 
pani z Holandii, która teraz zarządza schro-
niskiem. Przychodzi siostra przełożona, 
dostaję pokój. Idę do kościoła na adora-
cję, potem msza św., a potem kolacja. Spo-
tkałem proboszcza parafii i wikarego. Pyta  
o dojazd do Rocamadour. Obiecał dać mi 
jutro o 9.00 auto, albo ma mnie ktoś tam 
zawiezie. To bardzo, bardzo dobry pomysł 
i okazja. Będę u niego na mszy św. o 8.00. 
Idę spać. Bolą mnie nogi od pięt i palców. 
Myślę, że jutro będzie OK.

12 dzień – 24 września (sobota)

Rocamadour to niezwykła miejscowość 
położone regionie Midi-Pyrénées, obejmu-
jącym środkową część łańcucha Pirenejów 
oraz dolinę Garonny. Jej niesamowite poło-
żenie wyróżnia ją nie tylko w skali Europy, 
ale także i świata. Wbudowane w wapienne 
zbocze miasteczko zdaje się być przykle-
jone do pionowej, skalnej ściany. Średnio-
wieczne domki wiszą nad przepaścią wą-
wozu rzeki Alzou. Jak doszło do powstania 
zabudowań, coś fantastycznego. Warto po-
znać historię tej francuskiej miejscowości.

Proboszcz daje mi auto i jadę do Roca-
madour. Trochę się boję bo nie mam praw 
jazdy (zostawiłem w samochodzie w Coli-
gny). Wszystko jednak było dobrze, doje-
chałem tam około 10.30. Widoki i obiekty 
sakralne to coś niesamowitego, piękny ko-
ściół na skale wraz z zabudowaniami ko-
ścielnymi dookoła. Kościół to cud archi-
tektury i ludzkiego geniuszu zbudowany  
w X wieku. Koło jednej z kaplic znaleziono 
ludzkie ciała bez zepsucia w XIX w. We-
dług tradycji to święty Amadour, który po-
noć wyrzeźbił Matkę Bożą znajdującą się 
w świątyni. Rzeźba jest czarna, wykonana 
z drzewa orzechowego. Maryja trzyma na 
kolanach swojego syna. Nazwano ją Matka 
Bożą od pocieszenia i patronką marynarzy. 
W kościele znajduje się wiele modeli stat-
ków i fregat, Opisane są także cuda o ura-
towaniu statków i rozbitków od XIV do 
XVI wieku. Pielgrzymowali tutaj królowie 
Francji: św. Ludwik ze swoją matką Blanką 
z Kastylii, Filip Le Bon i inni. Opisane są 
także niektóre cuda, za jej przyczyną. Od-
prawiam msze św. o godz. 11.00. Przewod-
niczy jej kapłan z Legionów Chrystusa (Le-
gion du Christ) z Kanady, który jest tu ka-
pelanem. Niestety brak tutaj jakiejkolwiek 
wspólnoty zakonnej (byli tu Benedyktyni). 
Dużo ludzi zwiedza obiekt, mało się mo-
dli. Schodząc i wchodząc do kościoła idzie 

się droga krzyżową, nie widziałem by ktoś 
zaglądał do stacji kapliczki, większość roz-
mawia i to o jedzeniu. Wracam do Figeac 
około 15.00. Chcę zjeść coś w schronisku, 
obsługa dość opryskliwa. Idę do pokoju, 
by trochę odpocząć. Jutro mam mszę św. 
o godz. 8.00, myślę co by im powiedzieć. 
Na kolacji nowi pielgrzymi, ale są jeszcze 
ci, którzy mnie sobie przypominają. Noc-
leg 22.00

13 dzień – 25 września (niedziela)
Figeac – Cajart  

(32 km + 3 km błądzenie)

No nie powiem, jestem trochę zmę-
czony. Prawie 35 km i to drogą bardzo ka-
mienistą. Nie było większych podejść ani 
zejść, ale droga długa i mozolna. Msza św. 
o godz. 8.00 u sióstr Karmelitanek. Opo-
wiadałem o Polsce (polskim Papieżu, o So-
bieskim w roku 1683, bitwie warszawskiej 
1920, o naszej diecezji i o 1050 rocznicy 
Chrztu Polski). Było około 40-50 ludzi. Po 
śniadaniu, wolontariusze nie są zbyt mili 
więc wychodzę. Błądzę po Figeac może ze 
2,5 km, aż udaje mi się znaleźć drogę wła-
ściwą. Trochę szkoda czasu na błądzenie, 
zmęczenie daje znać, a głowa także nie jest 
świeża. Wspinam się do góry, ale podej-
ścia nie są zbyt trudne, piękne panoramy 
z każdej strony. Wyszedłem około 9.30 , 
bardzo późno, idę cały czas sam. Znako-
wanie nie jest doskonałe, cały czas trzeba 
się mieć na baczności, aby nie przegapić 
szlaku. Dzisiaj jest to szczególnie aktualne, 
bo do przejścia bardzo długi dystans. Idę 
lasami dębowymi i po raz pierwszy spoty-
kam na wypasie świnie. Są przeznaczone 
na specjalne rodzaje szynek, z pewnością 
bardzo drogich. Około 15.00 rozpadało się, 
mój płaszcz przeciwdeszczowy musi roz-
kładać dwie osoby, nie dałem rady przy-
kryć całego plecaka mimo wielu prób. Do-
okoła pusto, stąd przemokło mi trochę ple-
caka, miedzy innymi mój dziennik. Dzi-
siaj idę powoli, bo droga bardzo kamieni-
sta, a prawa noga odczuwa każdy kamień, 
czyżby coś z butem. Dochodzę do Cajard. 
To mała mieścina z 3 tys. ludzi, parafią  
i schroniskiem. Wchodzę do kościoła, aby 
pokłonić się przed Najświetszym Sakra-
mentem. Po wyjściu dzwonię na plebanię. 
Otworzył mi ksiądz z Senegalu, Murzyn. 
Przyjął serdecznie, zrobił kolację i poszedł 
na kolację do parafian. Zjadłem, umyłem 
się i od razu poczułem się lepiej. Po dro-
dze spotkałem kamień dolmen „Le Pech” 
tj. kamień kultowy dawnych mieszkańców 
tego regionu. Nazwa ta po polsku znaczy 
pech, nieszczęście, a co po francusku nie 
wiem. Najprawdopodobniej to etymolo-
giczne pochodzenie słowa pech.

14 dzień – 26 września  
(poniedziałek)

Cajard – Limogne en Quary  
( 19 + 10 km)

Co za dziwny dzień, rano budzę się  
o 8.00, w nocy nogi i stopy piekły mnie jak-
bym chodził po gorącej blasze. Odprawi-
łem msze św., potem przyszedł proboszcz  
i zrobił śniadanie. Wychodzę o 10.00  
w kierunku Saniago prawie 4-5 km. Spo-
tykam Anglika i po rozmowie okazuje 
się , że idę w odwrotnym kierunku. Jaka 
strata, trzeba wrócić, i dołożyć w nogach 
8-10 km. To bardzo dużo na trasie, schodzę  
z Anglikiem, on idzie na obiad w Cajart, 
a ja dopiero zaczynam wędrówkę. Trzeba 
znów się wspinać by opuścić miasteczko 
leżące w dolinie. Muszę to przełknąć, cóż 
robić. Anglik mówi, że wiele osób się tu 
pomyliło. Maszeruję znów, ale do miej-
scowości, którą sobie zaplanowałem nie 
dojdę, szukam coś bliżej. Niezupełnie bli-
żej, bo i tak robię prawie 30 km. Droga ka-
mienista, źle się idzie, wszystkie kamienie 
czuję pod prawą stopą, jest bardziej wyczu-
lona. Krajobraz z murkami, ogrodzeniami, 
kamienie, kamienie ….

Dochodzę do Limogne około 17.00, 
szukam proboszcza. Niestety jest nie-
obecny. Rozmawiam z nim przez telefon, 
wróci dopiero około 22.00 lub 23.00. Idę 
spać do Gite communale, koszt 12€. W re-
stauracji szef Stefan ofiaruje mi jedzenie, ja 
kupuję sobie piwo. Jutro proboszcz zapra-
sza na śniadanie.

(Zdjęcia na okładce - tył)

Wspólnie z Claudią z Zaczytanej zapraszamy na kolejny wy-
wiad, który tym razem przeprowadziłyśmy z sympatycznym autorem -  

Thomas Arnold - który potrafi wywołać u swoich czytelników 
ciarki na ciele.

Wywiad z autorem

Rydułtowy sąsiadują z większymi 
miastami, więc czego nie mam pod 
nosem, znajdę parę kilometrów da-
lej. Chcąc przejechać z punktu A do 
B, po prostu jadę, nie muszę stać w 
korkach. Ludzie są przyjaźnie na-
stawieni i raczej nie czują na so-
bie piętna dużego miasta. Czego 
chcieć więcej? 

Blogerki: Kiedy zrodziła się myśl 
w Twojej głowie, by zacząć pisać 
własne powieści?

Thomas Arnold: Po ukończeniu stu-
diów i stażu rozpocząłem pracę w zawo-
dzie. Szybko jednak odkryłem, jak pew-
nie większość ludzi, że czegoś mi brakuje. 
Tym czymś była pasja, która pozwalałaby 
się realizować niekoniecznie w wyuczonym 
kierunku. Inaczej mówiąc, szukałem od-
skoczni. A że zawsze lubiłem czytać, posta-
nowiłem spróbować swoich sił po tej dru-
giej stronie lustra. Zacząłem pisać i robię 
to do dziś, już od dobrych pięciu lat. Wymy-
ślanie zawiłych historii i przelewanie ich 
na papier sprawia mi ogromną przyjem-
ność i jestem pewny, że nadal będę to robił. 

Blogerki: Ukończyłeś farmację na Ślą-
skim Uniwersytecie Medycznym, pracu-
jesz w zawodzie, a do tego zadebiutowa-
łeś thrillerem medycznym „Anestezja”. 
Można więc powiedzieć, że połączyłeś 
wszystko razem. Czy to taka Twoja pa-
sja, 3 w 1? 

Thomas Arnold: Trochę tak, ale w moich 
książkach niekoniecznie skłaniam się ku 
medycynie czy farmacji. Tak się złożyło, że 
dwie z czterech dotychczasowych powieści 
wiążą się z tymi dziedzinami, jednakże nie 
czuję potrzeby osadzania akcji w realiach 
związanych ze służbą zdrowia. Wręcz prze-
ciwnie. Owszem, wyuczony zawód, a wcze-
śniej studia pomagają w tworzeniu wiary-
godnych wątków, ale w przyszłości nie wi-
dzę siebie jako zaszufladkowanego „spe-
cjalisty” od tego czy innego gatunku. Mam 
parę ciekawych pomysłów i może kiedyś je 
zrealizuję.

Blogerki: Na swoim koncie masz już wy-
dane 4 powieści. Która z nich jest Ci 
szczególnie bliska i kiedy możemy spo-
dziewać się kolejnej?  

Thomas Arnold: Napisaniu każdej książki 
poświęcam się w równym stopniu i nie 
mam ulubionej. Każda jest inna, każdej od-
dałem cząstkę siebie, więc z każdą czuję się 
jednakowo związany. Kolejna powieść po-
winna ukazać się w tym roku. Kiedy? Tego 
jeszcze nie wiem. Umowa wydawnicza (na 
szczęście) nie obliguje mnie do ukończe-
nia książki w danym terminie. Sam założy-
łem sobie tempo jednej książki rocznie. My-
ślę, że to rozsądne podejście, jednocześnie 
niemające negatywnego wpływu na pracę, 
którą przecież przez cały czas wykonuję.

Blogerki: Obecnie wydajesz swoje 
książki w Agencji Reklamowo-Wydawni-
czej Vectra. Chwalisz sobie to Wydawnic-
two? Uważasz, że to w jakim Wydawnic-
twie wydajesz ma znaczenie? 

Thomas Arnold: Odpowiem nieco dziw-
nie, ale myślę, że trafię w sedno. Chwalę 
sobie nie wydawnictwo, a ludzi, z którymi 
współpracuję. Mam wrażenie, że dla więk-
szości autorów istnieje wydawca, wydaw-
nictwo, umowa i na tym koniec. Mają być 
pieniądze za książkę i tyle w temacie. Ja to 
widzę trochę inaczej. Jest Robert, Sabina, 
Natalia, Artur, Kasia... Rozumiecie, o co 
mi chodzi? Nie będę zachwalał wydawnic-
twa jako organizacji, ale muszę przyznać, 
że dobrze czuję się w towarzystwie ludzi, 
którzy go tworzą :) Czy ma znaczenie, w ja-

Blogerki: Tak się składa, że mieszkasz 
w miejscowości (Rydułtowy), w której 
jedna z nas (Czytaninka) się urodziła  
i spędziła tam 20 lat swego życia. Czy lu-
bisz swoje miasteczko? Uważasz, że ma 
w sobie jakiś urok?

Thomas Arnold: czywiście! Uwielbiam 
Rydułtowy i samo miejsce, w którym 
mieszkam. 
Z miastem wiążę swoją przyszłość. Dla 
mnie jest ono wręcz idealne - nie za duże, 
nie za małe. Mamy szpital, kino, kawiarnie, 
są sklepy duże i nieco mniejsze. Na dodatek 
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kim wydawnictwie wydajesz? Na pewno... Każdy 
ma swoje kryteria. Moim są ludzie :)

Blogerki: Jak godzisz życie zawodowe z osobi-
stym? Kiedy znajdujesz czas na pisanie?

Thomas Arnold: Dawniej pisałem po godzinach. 
Obecnie piszę... również po godzinach. Dodat-
kowo całkiem niedawno zrezygnowałem z 1/5 
etatu w aptece na korzyść pracy z książkami. Był 
to dość odważny krok i długo nosiłem się z tą decy-
zją, ale wreszcie przełamałem się i nie żałuję. Po-
mimo pracy zawodowej i pisania zawsze gdzieś 
tam znajdzie się odrobina czasu dla rodziny i zna-
jomych. Wzbraniam się przed wyalienowaniem  
i popadnięciem w „produkcję” kolejnych powie-
ści. Chcę mieć też czas na życie. W końcu pracu-
jemy po to, żeby żyć, a nie odwrotnie. Podsumowu-
jąc... Życzyłbym sobie, aby ta książkowa przygoda, 
pomimo ciągłego rozwoju, w miarę upływu czasu 
nie przekształciła się w kolejną pracę, a nadal po-
została pasją.

Blogerki: Czy lubisz spotkania ze swoimi Czytel-
nikami? Co Ci one dają? 

Thomas Arnold: Czytelnicy to wyjątkowi ludzie. 
Wydaje się, że należą do ginącego gatunku, ale 
mam wrażenie, że czytanie przeżywa maciupeńki 
renesans, pomimo zastraszających statystyk. Za-
wsze zachodziłem w głowę, jak można mnie słu-
chać przez okrągłą godzinę. A jednak można... Są 
ludzie, którzy wpadają na spotkania i słuchają, 
często zadają pytania, interesują się. Niesamo-
wite... Ze spotkań z Czytelnikami, z rozmów z nimi, 
wynoszę motywację do dalszego pisania. Każde 
pozytywne słowo jest zastrzykiem adrenaliny, która 
nie pozwala ci iść spać, dopóki nie napiszesz kolej-
nego akapitu.

blogerki

Konkurs „Ja i Karpaty”  
- zmiana terminu składania prac

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska informuje,
że wydłużeniu ulega termin składania prac w związku z ogłoszonym KONKURSEM 
„Ja i Karpaty”. 

Prace należy nadsyłać do 21 kwietnia 2017.
Przypominamy przy tym, że:

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich miłośników podróży oraz Karpat, zaś jego 
celem jest promocja oraz ukazanie piękna i unikatowego charakteru Karpat.

2. Konkurs polega na opisaniu krótkiej historii związanej z Karpatami „Moja historia 
związana z Karpatami” lub przesłania najciekawszego/ najbardziej oryginalnego lub 
najzabawniejszego zdjęcia z Karpat z opisem miejsca, którego dotyczy.

3. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: sekretariat@karpacki.pl wraz z 
oświadczeniami uczestników stanowiącymi załączniki regulaminu konkursu.

4. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień Regulaminu, a także 
wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z 
organizacją i przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz.2135 z późn. zm.)

5. Więcej szczegółów konkursu dostępnych jest w załączonym regulaminie.

http://www.karpacki.pl/aktualnosci/art,569,konkurs-ja-i-karpaty-zmiana-terminu-
skladania-prac.html

Już się kręci
Niepubliczne Przedszkole Wiatraczek w Myszkowskim

21 lutego 2017 roku z pewnością za-
pisze się w historii Łęk Dukielskich. Tego 
dnia wczesnym popołudniem w budynku, 
gdzie dawniej mieściła się szkoła w Mysz-
kowskim dokonano uroczystego otwarcia 
Przedszkola Niepublicznego WIATRA-
CZEK prowadzonego przez pp. Magdalenę 
i Andrzeja Aszlarów, wieloletnich pracow-
ników Zespołu Szkół Publicznych im. Jana 
Pawła II w Łękach Dukielskich.

Od godzin przedpołudniowych tego 
dnia w WIATRACZKU trwały intensywne 
próby, przedszkolaki z radością i wigorem 
ćwiczyły wierszyki oraz śpiewały i tań-
czyły. Przed godziną 13:00 zaczęli przyby-
wać pierwsi goście. Większość z nich przy-
nosiła pociechom prezenty, które wywoły-
wały entuzjazm. Wszyscy byli zdziwieni 
otwartością dzieci oraz ich odwagą. Pań-
stwo Aszlarowie zaprosili zebranych do 
holu, w którym miało się odbyć otwarcie 
placówki, a następnie do obejrzenia pro-

gramu artystycznego w wykonaniu przed-
szkolaków, do którego przygotowała ich 
Pani Zuzanna, wychowawca grupy.

Kulminacyjnym momentem było prze-
cięcie wstęgi, co symbolicznie rozpoczęło 
działalność przedszkola. Aktu tego doko-
nał na początku Burmistrz Pan Andrzej 
Bytnar, wraz ze swoją zastępczynią Panią 
Elżbietą Wróbel. W następnej kolejności 
ksiądz proboszcz Zdzisław Babiarz, dyrek-
tor ZSP im. Jana Pawła II w Łękach Du-
kielskich Pani Krystyna Delimata, a na sa-
mym końcu Magdalena i Andrzej Aszlaro-
wie. W drugiej części uwagę publiczności 
skupiły dzieci.

Ich eleganckie i jednakowe niemalże 
stroje podkreśliły rangę tego wydarze-
nia. Każdorazowe wystąpienie było nagra-
dzane gromkimi brawami gości. Atmosfera 
była iście domowa. Za sprawą szczerych 
maluchów wszystko było autentyczne, co 
dawało wiele radości widzom. Po podzię-

kowaniach i przekazaniu upominków przez 
przedszkolaków dla każdego zaproszonego 
gościa miała miejsce ostatnia cześć uroczy-
stości, mianowicie wspólny obiad. Wszy-
scy, którzy mieli sposobność bywać w bu-
dynku „starej szkoły” przed rozpoczęciem 
prac związanych z przemianowaniem na 
przedszkole zauważyli, jak wielki nakład 
prac musiał być włożony w remont, który 
zakończył się tak pięknym efektem (który 
można obejrzeć na zdjęciach).

W otwarciu Przedszkola Niepublicz-
nego brali udział: Burmistrz Gminy Du-
kla Pan Andrzej Bytnar, Zastępca Bur-
mistrza Gminy Dukla Pani Elżbieta Wró-
bel, Ksiądz Proboszcz Zdzisław Babiarz, 
odbywający praktyki kleryk Łukasz Sze-
last, Dyrektor ZSP im. Jana Pawła II  
w Łękach Dukielskich Pani Krystyna De-
limata, Sołtys Myszkowskiego Pan Ze-
non Widziszewski, Radny Gminy Dukla 
Pan Andrzej Kędra, Pan Krzysztof Lesz-
czak – właściciel Firmy Usługowo – Han-
dlowej „KRIS – BUD”, która wykonywała 
prace adaptacyjne, a także, Pan Władysław 
Kołacz, Pani Zuzanna Trybiec – nauczy-
cielka prowadząca grupę przedszkolaków 
oraz przedstawiciele Rady Rodziców: Pani 
Aleksandra Zając, Pani Marzena Wierdak, 
Pani Anna Głód oraz Pan Marek Rajchel. 

Informacje o Przedszkolu Niepu-
blicznym WIATRACZEK w Łękach Du-
kielskich:

Przedszkole prowadzi zapisy dla dzieci 
od 2,5 do 5 lat. Czynne jest od poniedziałku 
do piątku w godz. 7:00 - 16:00. Forma wy-
żywienia – catering 4-daniowy. 

Od września 2017r. zostaną utwo-
rzone 2 grupy: młodsza i starsza. Zajęcia 
w przedszkolu oprócz realizacji podstawy 
programowej obejmują działania w zakre-
sie edukacji artystycznej: muzycznej, ta-
necznej, plastycznej oraz języka angiel-
skiego i religii.

Aktualności i więcej wiadomo-
ści można odnaleźć na stronie facebook: 
Przedszkole Niepubliczne WIATRACZEK

Opracował: 
Mateusz Jakub Więcek, 

P o  p r o s t u  z  n a t u r y

Cud Wielkanocy
Opisywana przez 

Stanisława Vincenza 
„Na wysokiej połoni-
nie” moc trembity, gło-
sząca na Wielkanoc ra-
dosne Alleluja. /Trem-
bita to instrument dęty 
w kształcie prostej drew-
nianej rury 4 metrowej 
długości, będący paster-
ską trąbką. Używany 
przez Hucułów w cza-
sie ważnych uroczysto-
ści/. Przez zimę, przez posty i po Wielkiej Nocy trembita milczy. Dopiero gdy 
święty Jurij zazieleni ruń połonin, na cześć wiosny odzywają się trembity, po 
lasach rozchodzą się odgłosy, wszystkie ptaszęta odniemiają. Będąc na zaję-
ciach terenowych z panią Krysią Różewicz w Rachowie na Ukrainie miały-
śmy okazję zobaczyć wszystkie instrumenty, również trembitę, prezentowane 
przez zespół huculski.

Wielki Piątek w Gwatemali opisywany jest przez podróżników jako naj-
większa i najpiękniejsza ze znanych na świecie procesja trwająca 10 godzin. 
Wędrówka z wielkimi platformami ważącymi do 2 ton, z figurami świętych 
Pana Jezusa i Matki Bożej, niesiona na ramionach 100 ludzi. Procesja wraca 
do kościoła przed godziną śmierci Jezusa. Przygotowywane są przez wiernych 
kolorowe dywany kobierców kwiatów na ulicy sięgające kilkadziesiąt metrów. 
Pierwsza procesja na ulicach Antiguy odbyła się 10 marca 1543r. 

Tekst i zdjęcia/na wkładce/ Maria Walczak

Na Wielkanoc 
Wszystkim Fanom podkarpackiej przyrody
Życzę zdrowych, owianych wiosną Świąt.

Maria Walczak

emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, 
społeczne i religijne;

• realizować przygotowany we współpracy  
z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

• umożliwiać kontakt dziecka z rodzicami i in-
nymi osobami bliskimi, chyba że sąd posta-
nowi inaczej;

• podejmować działania w celu powrotu dziecka 
do rodziny;

• zapewniać dziecku dostęp do kształcenia do-
stosowanego do jego wieku i możliwości roz-
wojowych;

• obejmować dziecko działaniami terapeu-
tycznymi;

• zapewnić korzystanie z przysługujących 
świadczeń zdrowotnych.

W regionalnej placówce opiekuńczo-tera-
peutycznej umieszcza się dzieci, które wyma-
gają szczególnej opieki, ze względu na stan 
zdrowia.

W interwencyjnym ośrodku preadopcyj-
nym umieszcza się dzieci, które wymagają spe-
cjalistycznej opieki oraz, które w okresie ocze-
kiwania na przysposobienie, nie mogą zostać 
umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. 
Pobyt dziecka w interwencyjnym ośrodku pre-
adopcyjnym nie może trwać dłużej niż do ukoń-
czenia przez dziecko pierwszego roku życia.

W naszej Gminie od 2015r. zatrudniony jest 
asystent rodziny, który wspiera rodziny przeży-
wające trudności w wypełnianiu funkcji opie-
kuńczo- wychowawczych. Zarówno w 2015 
jak i 2016 roku pomocą asystenta objętych było 
18 rodzin. Liczba dzieci w rodzinach objętych 

rodzina asystenta w 2015 roku wynosiła 40  
a w 2016 roku liczba dzieci wynosiła 39.

Asystent Rodziny  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Dukli 
Izabela Aszlar

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 
2016 poz. 575)

Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
2014 nr 0 poz. 1188)

Asystentura rodziny, Rekomendacje meto-
dyczne i organizacyjne, Izabela Krasiejko, War-
szawa 2016r.

u dokończenie ze str. 15 

u dokończenie ze str. 17 

W obszarze Pomocy Społecznej

Wywiad z autorem
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I  REKREACJI informuje

Bardzo dobra gra zawodniczek 
naszej sekcji piłki siatkowej

Z bardzo dobrej strony zaprezentowały się zawodniczki sekcji 
piłki siatkowej w II turnieju KinderSport w kategorii „czwórek”, 
który odbył się 11 marca br. w Jedliczu. Nasz zespół w składzie: 
Weronika Moskal, Weronika Folcik, Martyna Belczyk i Ame-
lia Pilarska zajął wysokie 8 miejsce. Pierwszy mecz nie napawał 
optymizmem, gdyż ulegliśmy drużynie Karpat Krosno I 15:3. Jed-
nak dziewczęta szybko wyciągnęły wnioski z porażki w kolejnych 
meczach pokonując zespoły: MZS Strzyżów III 15:7, Gosirki Je-
dlicze II 15:9 a tym samym awansując z 2 miejsca w grupie do 
fazy finałowej. Niestety o pierwszym meczu fazy finałowej na-
leży szybko zapomnieć, gdyż przegraliśmy z Karpatami Krosno II 
15:0. Kolejne spotkania to już dobra, a momentami bardzo dobra 
gra naszych zawodniczek i mimo porażek z Kępą Dębica II 15:9, 
MOSiR Jasło II 15:9, Gosirki Jedlicze I 15:11, MZS Strzyżów I 
15:8, Kępa Dębica I 15:5 należy być zadowolonym z ich występu. 
Ostatecznie miejsce 8 na 16 biorących udział w turnieju drużynach 
jest bardzo dobrym wynikiem.

Damian Leśniak  
zdjęcie na wkładce

Bardzo dobry turniej tenisistów 
stołowych w Gdańsku

W dniach od 9 do 12 marca br. w Centrum Szkolenia PZTS 
im. Andrzeja Grubby w Gdańsku odbyło się III Grand Prix Polski 
młodzików w tenisie stołowym. W zawodach wystartowało troje 
zawodników UKS TKKF MOSiR Dukla Szymon Sporek, Michał 
Olbrycht oraz Szymon Maciejewski.

Poniżej miejsca zawodników :
Gry indywidualne chłopców :
 9 m. Michał Olbrycht
10 m. Szymon Sporek
65 m. Szymon Maciejewski

Bogdan Maciejewski 
zdjęcie na wkładce

Chłopcy z rocznika 2008 na 
turnieju „Beniaminek Krosno 
Cup-U 9”.

W ostatniej chwili, bo dzień przed turniejem nadarzyła się oka-
zja zagrania w bardzo mocno obsadzonym turnieju, który organi-
zował nasz partner Beniaminek Krosno i z tej szansy skorzystali-
śmy. Przez dwa dni mieliśmy okazje rywalizować i podpatrywać 
najlepsze akademie z Polski i zagranicy. W pierwszym dniu rywa-
lizacji zostaliśmy przydzieleni do grupy C gdzie, rywalizowali-
śmy z takimi drużynami jak: Motor Lublin, Cracovia Kraków, AP 
Stalowa Wola, MUKP Dąbrowa Górnicza oraz drużyna z Ukra-
iny Użhorod.

Podczas pierwszego dnia nie udało nam się wygrać żadnego 
meczu. W drugim dniu rywalizowaliśmy w grupie brązowej, w 
której znalazły się drużyny z miejsc 5 i 6 w grupach eliminacyj-
nych. W grupie brązowej rywalizowaliśmy z drużynami ze Sło-
wacji Ukrainy i Polski: Ruch Winniki, ESBANK RAP Radomsko, 
MFK Zemplin Michalovce, MFK CFT Academy Vranov nad To-
pľou, Użhorod.

Drugi dzień zmagań był dla nas znacznie lepszy, w pierwszej 
kolejce pokonaliśmy MFK CFT Academy Vranov nad Topľou 2:1 
oraz wygraliśmy w czwartej kolejce z drużyną Użhorod 3:1 i był 
to dla nas udany rewanż za sobotnią porażkę. W pozostałych po-
jedynkach znacznie przegraliśmy i ostatecznie w grupie brązowej 
zajęliśmy miejsce czwarte.

Podsumowując: dla nas była to fajna lekcja i też pierwsza oka-
zja do zagrania w tak mocno obsadzonym turnieju. Zobaczyliśmy 
ile jeszcze musimy pracować pod każdym względem, aby przy-
bliżyć się do poziomu najlepszych szkółek w kraju i zagranicy. 
Wielkie podziękowania dla naszego partnera Beniaminka Krosno 
dzięki, któremu zagraliśmy w super turnieju.

Damian Ożga 
zdjęcie na wkładce

Drużynowe Mistrzostwa Polski 
Seniorów 
V Liga Podkarpacka 2017 oraz VII Gminna Liga Sza-
chowa o Puchar Burmistrza Dukli

VII Gminna Liga Szachowa o Puchar Burmistrza Dukli
23 lutego br. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli 

rozpoczęto wiosenne rozgrywki szachowe w ramach VII Gminnej 
Ligi Szachowej o Puchar Burmistrza Dukli. W zawodach wzięło 
udział 27 zawodników z Jasionki, Dukli ZS nr 1, Rogów i Iwli. 
Rozegrano dwa turnieje szachowe. Jeden w szachach szybkich na 
dystansie 9 rund tempem 15 minut na zawodnika na rundę. Drugi 
w szachach klasycznych na dystansie 9 rund tempem 1 godzina 
ruch na zawodnika na rundę.

Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorów V Liga Podkar-
packa 2017

W niedzielę, 19 lutego br. w sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Leżajsku odbył się drugi zjazd DMP Seniorów 
V Ligi Podkarpackiej 2017. Do rozgrywek przystąpiło 20 zespo-
łów (165 zawodników). Turniej rozgrywany jest systemem szwaj-
carskim, 60’+10” na ruch dla zawodnika. Średni ranking wynosi 
1605. Rozgrywki sędziuje pan Roman Wąsik.

Seniorzy UKS Rekord Iwla wystąpili w następującym skła-
dzie: Adam Składanowski, Maciej Raus, Kamil Szwast, Paweł 
Fiedeń i Julia Kluk.

Jerzy Gunia

VI Gminny Konkurs Poezji Obcojęzycznej

O Puchar  
Burmistrza Dukli

Turniej tenisa w Gdańsku

8. miejsce na turnieju 
Kinder Sport

Drugi  
w duathlonie

Tropem wilczym

Laureaci VI Gminnego Konkursu Poezji Obcojęzycznej

Zwycięzcy w kat. wiekowej chłopcy 2003-2004 z wiceburmistrz 
Elżbietą Wróbel i dyr. MOSiR Michałem Szopą

Uczestnicy zawodów z pucharami

Piotr Smolak, 2. miejsce

Zawodnicy z pucharami. Z przodu od lewej: Szymon Maciejewski, Szymon 
Sporek, Michał Olbrycht z trenerami
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W kategori czwórek wy-
stąpiły: Weronika Moskal, 
weronika Folcik, Martyna 
Belczyk, Amelia Pilarska
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MOSIR Dukla CUP 2017 
Zakończył się ostatni turniej z serii MOSiR DUKLA CUP 

2017., gdzie padło wiele goli i nie brakowało ciekawych akcji. 
Chłopcy z naszej sekcji ostatecznie zajęli czwarte miejsce trzy-
krotnie zwyciężając (4-2 UKS 6 Jasło II, 1-0 Kolejarz Zagórz, 2-0 
GSP Bukowsko) dwukrotnie remisując (1-1 Olimpic Zręcin, 2-2 
Wojak Wojaszówka) oraz dwukrotnie przegrywając (1-2 AP Jasło, 
1-6 UKS 6 Jasło).

Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. UKS 6 Jasło I
2. AP Jasło
3. Wojak Wojaszówka
4. MOSiR Dukla
5. Kolejarz Zagórz
6. UKS 6 Jasło II
7. Olimpic Zręcin
8. GSP Bukowsko

MOSiR Dukla reprezentowali:
Szwast Olaf, Nowak Gabriel, Szczurek Kacper, Borek Domi-

nik, Rąpała Karol, Zima Sylwester, Olszyk Michał, Pasterkiewicz 
Michał, Kozicki Kacper, Szczepanik Filip, Litwin Wiktor. 

Reasumując, warto zaznaczyć, że podczas naszych dziewięciu 
spotkań odwiedziło nas ponad dwadzieścia szkółek z całego Pod-
karpacia, co przełożyło się na ok. tysiąca rywalizujących ze sobą 
dzieci w naszych turniejach.

Jeszcze raz wielkie podziękowania należy skierować dla 
wszystkich zawodników i zawodniczek za walkę, zaangażowanie 
i pozostawione zdrowie na boisku, ich trenerów, opiekunów oraz 
rodziców za opiekę i wsparcie.

MOSiR DUKLA CUP 2017 przeszedł do historii a nam nie 
pozostaje nic innego jak zaprosić na MOSiR DUKLA SUMMER 
CUP w lecie. Do zobaczenia na trawie.

Piotr Drozd

Zawody w narciarstwie alpejskim 
o Puchar Burmistrza Dukli

22 lutego odbyły się zawody w narciarstwie alpejskim o Pu-
char Burmistrza Dukli, które były rozgrywane na stoku narciar-
skim w Chyrowej. Warunki śniegowe na stoku były dość trudne, 
mimo to rywalizacja była bardzo emocjonująca. Mimo niesprzyja-
jących warunków zawody zgromadziły prawie 80 narciarzy startu-
jących w różnych kategoriach wiekowych. Zawodnicy mieli jeden 
pomiarowy zjazd na 400 metrowej trasie. Najlepszy wynik dnia 
uzyskał Mariusz Tondera, z czasem przejazdu 33 sekundy. Po za-
kończeniu zawodów nastąpiło uroczyste wręczenie pamiątkowych 
medali i pucharów.

Anna Szczęsny 
zdjęcia na wkładce

Otwarty Turniej Piłki Siatkowej  
o Puchar Burmistrza Dukli

Drużyna VT Krosno zwyciężyła w Otwartym Turnieju Piłki 
Siatkowej o Puchar Burmistrza Dukli. Turniej odbył się w sobotę 
18 marca br., w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Du-
kli. Do rywalizacji stanęło 6 zespołów: Taserzy, VT Krosno, Kor-
czynioki, FC po nalewce, Dusza oraz jedyny reprezentant gminy 
zespół Twierdza Teodorówka. Tegoroczny turniej stał na bardzo 
wysokim poziomie sportowym, mecze były bardzo zacięte i wy-
równane. Zwyciężyła drużyna VT Krosno, która w meczu finało-
wym 2:1 pokonała drużynę Korczynioki. Trzecie miejsce przypa-
dło Twierdzy Teodorówka.

Damian Leśniak

Piotr Smolak drugi w duathlon
Piotr Smolak, zawodnik sekcji MTB MOSiR Dukla brał udział 

w duathlonie w Zakopanem zajmując drugie miejsce Open oraz 
wygrywając w kategorii „Weteran”. Do pokonania miał dwie 5 km 
trasy biegowo oraz na nartach biegowych. Piotr potrzebował 34 
minut 14 minut na pokonanie tego dystansu. Gratulacje.

Mateusz Lorenc

Szkolna Liga Tenisa Stołowego
W dniu 2 marca br. w hali sportowej MOSiR rozegrano trzeci 

turniej Szkolnej Ligi Tenisa Stołowego. W turnieju wystartowało 
51 zawodników (27 chłopców i 24 dziewczyn) ze szkół z Dukli, 
Tylawy, Łęk Dukielskich i Iwli. Najlepsza trójka zawodników 
otrzymała pamiątkowe dyplomy i medale. Ostatni czwarty turniej 
zostanie rozegrany 26.04.2017 r. godz. 9:00.

Bogdan Maciejewski

Tropem Wilczym – Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych 2017

26 lutego br. w Rymanowie Zdrój i Żeglcach miał miejsce pa-
triotyczny bieg Tropem Wilczym – Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych. Do wyboru były dwa dystanse: 1963 m (odwołanie do roku 
w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. 
Lalek) oraz dystans 4,6 km (6km Żeglce). Oba biegi zgromadziły 
blisko 300 biegaczy. Warunki na trasie dłuższego dystansu były 
trudne, oblodzone fragmenty trasy były zdradliwe, mimo warun-
ków wszyscy uczestnicy szczęśliwie ukończyli zawody. Z MOSiR 
Dukla i sekcji rowerowej wystartowało ponad 20 zawodników. Na 
mecie każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal oraz cie-
kawy pakiet startowy.

Mateusz Lorenc 
zdjęcie na wkładce

MOSiR Dukla Cup 2017 Gminna Olimpiada Tenisa 
Stołowego 2017

Zimowe Tropy Żbików
Beniaminek Krosno 

Cup-U9

Drużyna dukielska zajęła 4. miejsce

Zwycięzcy olimpiady
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Podczas zawodów w Komańczy

Dzięcioł
Fot. Maria Walczak

Koszykarskie emocje

Uczestnicy zawodów z opiekunami
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Koszykarskie emocje 
na najwyższym 

poziomie
W środę 22 marca młodzież Gimna-

zjum w ZS nr 2 w Dukli miała okazję 
uczestniczyć w widowisku sportowym na 
najwyższym poziomie. Uczniowie klasy 
IC, wraz z wychowawcą p. Krzysztofem 
Belczykiem i nauczycielem fizyki p. Ja-
nuszem Lisem, wzięli udział w wyjeździe 
do Krosna na mecz Polskiej Ligi Koszy-
kówki (odpowiednik piłkarskiej LottoEk-
straklasy czy siatkarskiej PlusLigi). 

Drużyna Miasto Szkła Krosno (tak 
brzmi oficjalna nazwa krośnieńskiego ze-
społu) to pierwszy w historii Krosna,  
a obecnie jedyny przedstawiciel naszego 
regionu (byłe woj. krośnieńskie) w najwyż-
szej klasie rozgrywek w Polsce, jeśli brać 
pod uwagę zespołowe gry sportowe. Nad-
spodziewanie dobre występy koszykar-
skiego beniaminka z Krosna w PLK, wy-
sokie miejsce w tabeli, wygrane z takimi 
drużynami jak: Turów Zgorzelec, Czarni 
Słupsk, Anwil Włocławek czy Trefl Sopot 
oraz sukces w rozgrywkach Pucharu Polski 
(obecność w finałowej czwórce obok Stel-
metu Zielona Góra, Anwilu Włocławek  
i Turowa Zgorzelec) sprawiły, że hala kro-
śnieńskiego MOSIR-u, raz za razem, wy-
pełnia się do ostatniego miejsca i na każdy 
mecz przychodzi blisko 2000 wiernych 
kibiców. Uczniom dukielskiego Gimna-
zjum nie tylko podobał się sam mecz, ale 
byli również pod wielkim wrażeniem ca-
łej oprawy tego wydarzenia sportowego. 
W przerwach spotkania mogli obserwować 
występy cheerleaderek i Kroskoczka (ma-
skotki krośnieńskiego zespołu) oraz kon-
kursy rzutów do kosza dla kibiców, m.in. 
rzut z połowy boiska za 1000 zł. Nie lada 
atrakcją dla dukielskich gimnazjalistów 
była możliwość uzyskania autografów od 
koszykarzy obu drużyn oraz możliwość 
zrobienia wspólnej fotografii z drużyną 
i trenerami Miasta Szkła Krosno. Kro-
śnieńscy koszykarze, bez większych pro-
blemów, wygrali z drużyną Polfarmeksu 
Kutno 70:51 i obecnie zajmują piąte miej-
sce w siedemnastozespołowej tabeli PLK. 
Gimnazjalistom wyjazd bardzo się spodo-
bał i nie wykluczone, że w niedalekiej 
przyszłości znowu wybierzemy się na ja-
kiś mecz, aby ponownie w fajnej atmosfe-
rze przeżywać sportowe emocje.

Krzysztof Belczyk 
zdjęcie na wkładce

Towarzystwo Sportowe Pro- Familia, PZTS w Warszawie, POZTS 
w Rzeszowie

zapraszają wszystkich chętnych, sympatyków tenisa stołowego 
z powiatu krośnieńskiego dzieci, młodzież, rodziców, zawodni-

ków na :
 

XVIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym
 

TURNIEJ PRO- 
FAMILIA CUP 2017

1. Organizator: Towarzystwo Sportowe Pro- Familia 
2. Miejsce i czas: Frysztak – Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 
Wybickiego 25 
 ( za gimnazjum publicznym nr.1 ). Turniej odbędzie się w dniu 
- 21.05.2017
3. Zasady uczestnictwa: 
- w turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie drużyny - ( rodziny ) w kon-
figuracjach rodzic + dziecko - tzn: 
 ojciec + dziecko, matka + dziecko, dziadek + wnuczek
- w turnieju nie uwzględniamy rodzin w składzie dziecko + dziecko, 
rodzic + rodzic 
Kategorie wiekowe:

1) kategoria rodzic + dziecko do 11 lat – rocznik 2006 i młodsi
2) kategoria rodzic + dziecko od 12 do 13 lat – rocznik 2005 - 2004
3) kategoria rodzic + dziecko od 14 do 15 lat – rocznik 2003 - 2002
4) kategoria rodzic + dziecko dod 16 do 17 lat - rocznik 2001, 2000
5) kategoria rodzic + dziecko powyżej od 18 lat i wyżej – rocznik 
1999 i starsi
6) kategoria vipów - władze samorządowe, sponsorzy współorgani-
zatorzy

4. Cel organizowanej imprezy:
- promocja Tenisa Stołowego na terenie województwa podkarpackie-
go i Polski południowo – wschodniej.
- aktywizacja sportowa jednym z warunków wpływających na rozwój 
kultury fizycznej dzieci, młodzieży rodziców i całych rodzin.
 - popularyzacja Tenisa Stołowego jako aktywnej formy spędzania 
wolnego czasu wśród rodzin, osób  nieaktywnych zawodowo i spo-
łecznie.
 - tworzenie warunków dla sportu rodzinnego mającego na celu zapo-
bieganiu patologiom społecznym poprzez celową, optymalną organi-
zacją czasu wolnego
 5. System rozgrywek:
 - w każdej kategorii rozlosowane zostaną grupy w której uczestni-

czyć będzie cztery, lub trzy rodziny będzie to zależne od ilości zgło-
szonych rodzin. 

 - awans do dalszych gier uzyskają po dwie najlepsze rodziny z grupy.
 - po rozgrywkach grupowych turniej zostanie przeprowadzony syste-

mem pucharowym.
 - wszystkie mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów.
 - drużyny zajmujące trzecie, czwarte miejsca w grupach kończą 

udział w zawodach.
 - mecze główne - finałowe w każdej kategorii do trzech wygranych 

setów.
 organizator zastrzega sobie zmianę systemu rozgrywek ( w przypad-

ku późnego rozgrywania meczy finałowych możliwość zmiany, do 
dwóch wygranych setów.

 - w zawodach obowiązują przepisy PZTS i POZTS – szczególna uwaga 
dotyczy sprzętu sportowego deski, okładziny, strój sportowy.

 - w spornych kwestiach ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny 
zawodów.

 - Sędzia Główny i Organizatorzy są uprawnieni do sprawdzania tożsa-
mości uczestników zawodów

6. Harmonogram:
 - zapisy drużyn - rodzin do turnieju prosimy zgłaszać najpóźniej do 
15. 05. 2017 celem przygotowania rozstawienia, losowania, zamó-
wienia obiadów

- nie przewidujemy możliwości zapisów w 
dniu zawodów, wyjątek stanowić będą dru-
żyny zagraniczne.
 - rodziny zagraniczne przyjazd w dniu 
20.05.2017 do godz. 20.00 – zakwatero-
wanie możliwość kwaterunku dla rodzin z 
Polski – woj. śląskie, małopolskie - koszty 
noclegów pokrywa organizator turnieju.
Program zawodów:
 - godz. 8.00 – 9.00 – sprawdzanie zgłoszeń, 
wydanie napojów, kart żywieniowych – obiad, opłaty wpisowego, lo-
sowanie w grupach.
 - godz. 9.00 – 9.30 – otwarcie turnieju, wystąpienia gości
 - godz. 9.30 – 13.00 – gry eliminacyjne w grupach i pierwsze mecze 
pucharowe.
 - godz. 13.00 – 14.00 – obiad dla wszystkich uczestników 
 - godz. 14.00 – 16.00 – mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe i finały
 - godz. 16.00 – 17.00 – zakończenie turnieju i wręczenie nagród
7. NAGRODY w poszczególnych kategoriach od 1 do 4 miejsca:
 Za zajęcie I miejsca w każdej kategorii – sprzęt sportowy( Okładziny) 
 Za zajęcie II miejsca w każdej kategorii – sprzęt sportowy( Okładziny) 
 Za zajęcie III miejsca w każdej kategorii – sprzęt sportowy( deski ) 
 Za zajęcie IV miejsca w każdej kategorii – grawerowany puchar szkla-
ny, dyplom
 Wszystkie rodziny za I; II; III miejsca otrzymują także grawerowane 
ręcznie puchary szklane, dyplomy
 Dla wszystkich rodzin którzy ukończą zawody po rozgrywkach grupo-
wych nagrody pocieszenia od sponsorów, władz samorządowych, or-
ganizatorów
 Możliwość nagród indywidualnych od sponsorów - do wyboru przez 
nagrodzonych
8. Współorganizatorzy:
 PZTS w Warszawie, POZTS w Rzeszowie
 Starostwo powiatowe Krosno, Starostwo powiatowe Strzyżów. 
 Gmina Wojaszówka, Gmina Frysztak, Gmina Jasło, GOKiR Wojaszówka.
9. Honorowe Patronaty:

POSEŁ NA SEJM R.P. - JOANNA FRYDRYCH
POSEŁ NA SEJM R.P. - BOGDAN RZOŃCA
MARSZAŁEK Podkarpacki - WŁADYSŁAW ORTYL
STAROSTA krośnieński - JAN JUSZCZAK
STAROSTA strzyżowski - ROBERT GODEK
WÓJT GMINY FRYSZTAK - JAN ZIARNIK
WÓJT GMINY JASŁO - STANISŁAW PANKIEWICZ
WÓJT GMINY WOJASZÓWKA - SŁAWOMIR STEFAŃSKI

10. SPONSOR TYTULANY: SPAR POLSKA S.A.
 Sponsorzy główni:PGNiG Sanok, ZPRE Jedlicze, RBDiM Krosno, 
Inwentech Group.
 Sponsorzy: Inwest Profil – Bajdy, EBA Krosno, PRiD Krosno, KPB 
Krosno, Wenta Frysztak, Sklepy Zielony Koszyk, 
 Roksana Strzyżów, Luks Granit Ustrobna, Dioxid Krosno, Delikatesy 
Groszek Bratkówka, 
 Ekomax Wolica, Med Partner – Rzeszów – sklep medyczny.

11. Pozostałe informacje związane z zawodami:
- Uczestnicy winni posiadać ważne ubezpieczenie NW.
- W przypadku braku ubezpieczenia organizator nie ponosi odpowie-
dzialności.
- Dla wszystkich uczestników, zawodników zapewniamy ciepły posi-
łek – obiad godz.12.00 do13.30
- Podczas trwania turnieju całodzienny poczęstunek w formie stołu 
szwedzkiego swojskie jadło, swojskie wyroby, wędliny, wyroby gar-
mażeryjne, żurek, ciasta, owoce, kawa, herbata . 
- Wszyscy uczestnicy otrzymają również zimne napoje – po 2 sztu-
ki na rodzinę.
- Koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa organizator turnieju.

Zapisy przyjmuje Jerzy Kaleta pod numerem 13-43-850-95 kom. 
511496054
Informacje o Turnieju: www.pro-familia.net, zgłoszenia zawodników 
na bieżąco w wszystkich kategoriach - informacje już od 10.03.2017
Zakładka : galeria – zdjęcia. Informacje, komunikaty z poprzednich 
turniejów.

Prezes Towarzystwa - Jerzy Kaleta

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana z Dukli zapraszają 
na I Koncert Charytatywny „Pomagamy! 

Dla Angeliki dzisiaj gramy!
 Koncert odbędzie się 23 kwietnia, o godzinie 17.00, w gminnym Ośrodku Kultury 

w Dukli.
Celem koncertu jest pomoc Angelice Dudzik z Nadola w zebraniu środków na zakup 

urządzenia NF - Walkera, który pomoże Jej w codziennym życiu. 

Angelika ma 28 lat i jest żyjącym 
cudem. Urodziła się z ciężkim nie-
dotlenieniem mózgu, co spowodo-
wało, że ma MPD- mózgowe poraże-
nie dziecięce spastyczne i czterokoń-
czynowy niedowład. Porusza się na 
wózku inwalidzkim. W opinii lekarzy 
miała nie żyć. Gdy przetrwała naj-
gorszy dla niej czas po porodzie le-
karze twierdzili, że może nie widzieć, 
nie będzie mówić, chodzić i będzie 
opóźniona w rozwoju. Dzięki sys-
tematycznej rehabilitacji ruchowej  
i nauczaniu indywidualnemu stan fi-
zyczny i umysłowy Angeliki ciągle się 
poprawia.

Angelika porusza się na wózku in-
walidzkim ponieważ nie może utrzy-
mać równowagi. Ma predyspozycje 
do chodzenia w „chodziku”, który za-
gwarantuje jej równowagę i pomoże 
wypracować samodzielne chodzenie. 
Niestety koszt takiego urządzenia jest 
bardzo wysoki - ok. 38 tys. Przerasta on możliwości finansowe rodziny.

Angelika jest osobą wesołą, komunikatywną, otwartą i aktywną społecznie. Łatwo na-
wiązuje kontakty, lubi poznawać nowych ludzi. Jest wiernym kibicem skoczków narciar-
skich, siatkarzy i fanką Bartka Kurka. Lubi czytać opowiadania i sztuki. Autorem, który 
ją inspiruje jest Krzysztof Ziemiec. Jego książki ,,Niepokonani” i ,,Wszystko jest po coś” 
dają jej motywację do ćwiczeń i pokonywania bólu- motto ANGELIKI ,,każdy trud jest po 
coś, bo wszystko jest po coś’’.

Na scenie w tym dniu zaprezentują się młodzi artyści o wielkim sercu: Ola Dyszkow-
ska, Julia Solińska, Katarzyna Makoś, Patrycja Majer, Oliwia Hap, Dominika Góra, Ma-
rysia Uram oraz zespoły: MORIA i KAPITAŁ.

Podczas koncertu będą zbierane wolne datki – zebrana kwota w całości zostanie prze-
kazana rodzicom Angeliki.

Pomóżmy Angelice w walce o samodzielność - każda złotówka ma znaczenie!

Zawodniczki sekcji piłki siatkowej  
w Komborni

Aktywnie sobotnie popołudnie spędziły zawodniczki sekcji piłki siatkowej, które od-
wiedziły basen w Komborni. Czas spędzony na basenie minął bardzo szybko, jednak ta 
chwila odpoczynku, relaksu i zabawy pozwoli przystąpić do kolejnych treningów z jesz-
cze większym zaangażowaniem, gdyż przed zawodniczkami decydujące turnieje Kinder-
Sport oraz Regionalnej Ligi Mini Piłki Siatkowej.

Damian Leśniak
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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

Przepisy ruchu 
drogowego w praktyce

Poradnik zielarki ...

Opracowanie: Ryszard Chrobaczyński 
Ośrodek Szkolenia Kierowców Tip Top

Zakaz zatrzymywania

Znak ten zabrania zatrzymywania pojazdu. Jeżeli nie okre-
ślono okresu doby w jakim on obowiązuje, okres ten wynosi całą 
dobę. Zakaz dotyczy tej strony jezdni, na której został umiesz-
czony /także chodnika/. Na odcinkach drogi, na których obowią-
zuje ten znak kierującemu pojazdem nie wolno zatrzymać po-
jazdu, nawet na chwilę, chyba że wynika to z warunków ruchu 
drogowego lub zaistniałej sytuacji drogowej.

Do znaku mogą być dołączane różne tabliczki precyzujące 
działanie tego znaku.

Znak obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, chyba, że 
na drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca znajduje się tylko  
z lewej strony i nie ma bezpośredniego połączenia z prawą jezd-
nią lub zakaz wyrażony przez znak został wcześniej odwołany 
znakiem odwołującym ten zakaz.

Sprzedam działki rolne 
położone w miejscowościach:  

Iwla, Głojsce  
po atrakcyjnych cenach. 

Powierzchnie działek wynoszą: 
w Głojscach: 3a, 5a, 9a, 4a, 7a,  
w Iwli; 29a, 25a, 31a, 17a, 9a.

Telefon kontaktowy: 
692 449 272 lub 880 395 946.

Czosnek niedźwiedzi
Allium ursinum L.

Ruszyła kampania  
„Stop pożarom traw”!

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta 
liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodo-
wane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. 
Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym ma-
teriałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi 
skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów 
traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi 
panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób na-
turalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej 
trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

W 2016 roku powstały 36 442 pożary traw. Spłonęło 12 036 ha 
traw. Odnotowano 6 ofiar śmiertelnych i 81 rannych.

Należy pamiętać, że:
– wypalanie traw jest zabronione na podstawie kodeksu wykro-

czeń, który przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet 
do 5000 zł.

– jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zo-
stanie mienie lub życie, można trafić do więzienia nawet na 10 
lat.

Źródło: internet

Czosnek niedźwiedzi ro-
śnie w lasach całej Europy.  
W Polsce w Beskidzie Ni-
skim, Bieszczadach, Puszczy 
Białowieskiej, Puszczy Kam-
pinowskiej, koło Sandomie-
rza. Charakterystycznie pach-
nące czosnkiem liście, po-
dobne do liści konwalii po-
jawiają się końcem marca. 
Kwiaty białe, gwiaździste po-
jawiają się później, gdy ro-
ślina zaczyna przekwitać. Nie 
są jadalne.

 Roślina ma wszystkie 
właściwości czosnku pospo-
litego. Jednak przewyższa 
go pod względem zawarto-
ści związków siarki. które po-
zytywnie wpływają na układ 
sercowo-naczyniowy, poma-
gają zwalczać wirusy, bakte-

OGŁOSZENIE
Burmistrz Dukli informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Dukli oraz stronie internetowej www.dukla.pl wywieszony zo-
stał wykaz nieruchomości, stanowiących własność mienia ko-
munalnego Gminy Dukla, przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz obejmuje działki nr: 1939/1 i 1282 położone  
w Teodorówce, 2008 położoną w Jasionce oraz udział 
wynoszący 2/3 części działki nr 2337 położonej w Iwli.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo-
ści na podstawie art 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 
2147) mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości 
w terminie do dnia 25 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim 
w Dukli pok. Nr 106. 

“Zimowe Tropy Żbików”
18 lutego w Komańczy spotkali się zawodnicy na wyścigu 

„Zimowe Tropy Żbików”. Była to ósma edycja organizowana 
przez miejscowy klub Żbik Komańcza. Organizatorzy przygoto-
wali 16,5 km odcinek, którego meta umiejscowiona była na Prze-
łęczy Żebrak. W zawodach brało udział kilku naszych zawodni-
ków. Bardzo ładnie spisali się nowi zawodnicy sekcji MTB MO-
SiR Dukla; Michał Cichoń wygrał w swojej kategorii wiekowej 
M1 natomiast Krystian Rynkar uplasował się na 6 pozycji w M2.

W tej samej kategorii 8 miejsce zajął Przemek Korzec, a miej-
sce niżej był Bartek Patlewicz. W kategorii M3 „mocną nogę” 
pokazał Piotr Malczewski będąc 6. Bogdan Belcik przyjechał 9. 
Wśród pań wystartowała jedna przedstawicielka naszej sekcji 
Renata Burda, która zawody ukończyła na 5 miejscu w kat. K2. 
Wszystkim gratulujemy!

Mateusz Lorenc 
zdjęcie na wkładce

Gminna Olimpiada Tenisa 
Stołowego 2017

4 marca br. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli 
odbyły się Gminne Eliminacje Podkarpackiej Olimpiady Tenisa 
Stołowego. Awans do kolejnego etapu uzyskały osoby, które za-
jęły I i II miejsce w swojej kategorii wiekowej. 

Bogdan Maciejewski

rie czy drożdżaki - Candida 
albicans odpowiedzialnego za 
grzybicę. Czosnek niedźwie-
dzi wykazuje działanie po-
dobne do antybiotyku, ponie-
waż niszczy bakterie w ukła-
dzie pokarmowym i oddecho-
wym, Mobilizuje organizm do 
walki z chorobami. Zawarte w 
nim związki siarki wspoma-
gają wątrobę w procesie od-
truwania. Ma działanie prze-
ciwmiażdżycowe, obniża 
cholesterol, przeciwpasożyt-
nicze, przeciwcukrzycowe.

Właściwości czosnku 
niedźwiedziego odkryli Ger-
manie. Starogermańska le-
genda głosi, że był on pierw-
szym posiłkiem niedźwiedzi 
po przebudzeniu się ze snu zi-
mowego, stąd nazwa rośliny.

Surowcem do wykorzystania są lancetowate, zielone liście 
rośliny (wit. B i C, selen, saponiny).

Można z liści przygotować:

Nalewkę z czosnku niedźwiedziego :
1 część surowca zalać 5 częściami 

alkoholu 40%.Macerować 7-10 dni. 
Przefiltrować. Zażywać leczniczo 2 
razy dziennie po 15 kropli.

Pesto z czosnku niedźwiedziego
Rozdrobnione liście(suche) zalać 

dobrą oliwą (z pierwszego tłoczenia). 
Zmiksować blenderem, dodać odro-
binę soli. Trzymamy w piwnicy lub 
lodówce.

Liście można wykorzystać do zawijania małych gołąbków. Po-
krojone lub całe mrozimy i używamy do zup lub sosów zimą. Ze-
brane młode listki nadają się do suszenia. Właśnie mamy sezon 
na czosnek.

Joanna Wrzecionko
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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 drukujemy różne przepisy, na dania obiadowe i inne. Szczególnie zależy nam na przepisach z kasz. Pro-

simy Czytelników o przysyłanie przepisów na sprawdzone przez nich dania. Każdy opublikowany przez nas przepis zostanie na-
grodzony książką z Biblioteki Dukielskiej (mamy już 12 tomów, można skompletować całość!!!).

Smacznego!

By nie zrobić więcej szkód niż dobra
Kwiecień rozpoczyna okres siewu, sa-

dzenia, pielęgnacji i wszelako pojętej 
uprawy roślin. Rolnicy, sadownicy, ogrod-
nicy i działkowcy mają pełne ręce roboty. 
Oczywiście wysiłek włożony teraz za kilka 
miesięcy ma w naszych zamierzeniach 
przynieść owoce. Jednak w życiu codzien-
nym to co dobre nie przychodzi tak łatwo. 
Na nasze rośliny czyhają małe owady, ple-
śnie, bakterie i wirusy, które swą działal-
nością mogą udaremnić całkowicie nasz 
wysiłek. Dlatego musimy się bronić. I tak 
sięgamy po środki ochrony roślin. W do-
bie współczesnego rolnictw, ogrodnictwa  
i sadownictwa nie wyobrażamy sobie dzia-
łalności bez zabiegów mających bronić na-
sze rośliny. Wprawdzie mamy do wyboru 
środki ekologiczne, ale one nie dają takich 
rezultatów jak chemiczne, albo są bardzo 
czasochłonne. Producenci ciągle starają 
się być w grze. Prześcigają się w wyszu-
kiwaniu nowych związków chemicznych, 
które mają działać na dany, naszym zda-
niem, szkodliwy organizm. Dzięki czemu 
możemy zwalczyć szkodnika, ale szkodnik 
z reguły po pewnym czasie się uodporni. 
Więc musimy szukać nowych związków 
i tak ciągle jesteśmy w „walce”. Środki 
ochrony roślin, nie ma co ukrywać, to tru-
cizna. Tylko, że działająca na organizm  
o wiele mniejszy od człowieka, ale to nie 

znaczy że i w tej dawce jest obojętny dla 
nas. Ustawa regulująca stosowanie środ-
ków ochrony roślin zabrania ich używania 
w sposób mogący zaszkodzić człowiekowi 
czy środowisku. Odpowiedzialność za do-
konanie zabiegu spoczywa na osobie doko-
nującej oprysku. Tak samo odpowiedzialny 
jest wielohektarowy rolnik jak i działko-
wiec. Jeden i drugi muszą starać się by ni-
komu nie zaszkodzić. Środki chemiczne 
związane z ochroną roślin na ogół są bar-
dzo szkodliwe dla pszczół. W prawdzie 
firmy chemiczne poszukują związku który 
chroniłby rośliny i równocześnie był bez-
pieczny dla pszczół i ludzi, ale przed nimi 
jeszcze długa droga. 

Z wytruciem pszczół, czyli ich śmier-
cią na wskutek zatrucia, dochodzi nie 
umyślnie. Osoba dbająca o swoje uprawy 
w dobrej wierze i kierowana dobrymi in-
tencjami, bądź to na wskutek błędu, awa-
rii sprzętu lub braku wiedzy, powoduje 
szkody. Musimy wiedzieć, że oprysku nie 
wolno dokonywać w czasie lotu pszczół 
i tak by ciecz robocza była znoszona na 
kwiaty lub inne rośliny oblatywane przez 
pszczoły. Musimy przestrzegać okresów 
zapobiegających zatruciu. Dobrze jest za-
bieg wykonać pod wieczór jak pszczoły 
zaprzestały lotów, środkiem, który nie 
zaszkodzi pszczołom rano. Informację  

o działaniu na owady zapylające znaj-
dziemy w ulotce. Naprawdę dokonywa-
nie oprysku w południe na rozgrzane ro-
śliny może spowodować ich poparzenie i 
mija się z celem. Działkowiec jest w stanie 
dokonać zabiegu wieczorem tak by zdą-
żyć przed nocą a rolnik posiada na pewno 
sprzęt umożliwiający dokonanie zabiegu 
nawet nocą. Również bezcelowe jest do-
konywanie opryskiwania w dni wietrzne. 
Ciecz robocza, w takich warunkach, nie zo-
stanie naniesiona na część roślin a na ko-
lejne zostanie podana w za dużej dawce. 
W dni z wiatrem dokonywanie zabiegu 
ochrony roślin wiąże się z ryzykiem rów-
nież dla dokonującego oprysku. I nie na-
leży bagatelizować tego ryzyka, bo nawet 
w masce i okularach ochronnych, substan-
cja chemiczna może się wchłonąć przez 
skórę. Wtedy możemy uszkodzić sobie 
ważne organy wewnętrzne. 

Jak widać ochrona roślin jest ważna, 
ale życie pszczół i człowieka jest o wiele 
ważniejsze. Dlatego dbajmy o nasze ro-
śliny z głową, by nie zrobić więcej szkód 
niż dobra. 

W objęciach znęcania…
Niezmiernie bolesny, trudny, raniący, 

jednak powszechny problem. Przez wielu 
uważany jako przestępstwo mniejszej 
wagi, do którego należy się przyzwyczaić, 
czy które można zbagatelizować. Zwykle 
wszystko rozgrywa się w scenerii domo-
wego zacisza. Pokrzywdzeni zwykle nie 
zauważają pomocy. Nie szukają. Nie chcą. 
Nie potrzebują. Wstydzą się. Wydaje im 
się, że tak jest lepiej, łatwiej, bezpiecznej. 
Odbierają sobie tym samym szansę na wol-
ność od strachu, codzienność bez poniżania 
czy wymuszeń. Ignorują przemoc. Uczą się 
wybaczać, dzień po dniu…wciąż na nowo 
i nieprzerwanie.

Można żyć inaczej!
Przedmiotem ochrony na gruncie ko-

mentowanego przepisu są prawidłowe re-
lacje rodzinne, wolność od przemocy,  

a także prawidłowy rozwój osób podlega-
jących opiece. Kodeks karny, w art. 207 
ust. 1 penalizuje przestępstwo znęcania, 
przytaczając, iż „kto znęca się fizycznie lub 
psychicznie nad osobą najbliższą lub nad 
inną osobą pozostającą w stałym lub prze-
mijającym stosunku zależności od sprawcy 
albo nad małoletnim lub osobą nieporadną 
ze względu na jej stan psychiczny lub fi-
zyczny podlega karze pozbawienia wolno-
ści od 3 miesięcy do lat 5”.

O przyjęciu znęcania się rozstrzygają 
społecznie akceptowane wartości wyraża-
jące się w normach etycznych i kulturo-
wych. Znęcanie oznacza zadawanie cier-
pień, czynienie życia uciążliwym. Znę-
canie fizyczne to zadawanie bólu fizycz-
nego, takiego jak np. bicie, popychanie, 
ciągnięcie za włosy. Może to być zmiana 

zamków w mieszkaniu i tym samym po-
zbawienie pokrzywdzonego dostępu do 
schronienia, odcięcie wody, energii czy 
gazu. Znęcanie psychiczne to powodowa-
nie dyskomfortu psychicznego u ofiary, 
wzbudzanie u niej poczucia zagrożenia, 
niepokoju, obawy o własny los i mienie, 
straszenie, grożenie, używanie inwek-
tyw, uprzykrzanie jej życia czy wszel-
kiego innego rodzaju złośliwe postępo-
wania. Znęcaniem psychicznym będzie 
zabieranie emerytury osobie starszej i 
pozbawienie jej pewnej samodzielności, 
odmowa wydania takich pieniędzy na żą-
danie, odkręcanie wody w mieszkaniu, 
trzaskanie drzwiami, włączanie światła  
w późnych godzinach nocnych i hałaso-

wanie w pomieszczeniach, w których śpi 
pokrzywdzony, po to, aby go wybudzić, 
prowokowanie do kłótni, celowe wypro-
wadzanie z równowagi, przyjeżdżanie 
do miejsca zatrudnienia osoby pokrzyw-
dzonej i wykrzykiwanie pod jej adresem 
słów wulgarnych, śledzenie pokrzywdzo-
nego. Znęcaniem psychicznym może być 
również organizowanie przez sprawcę li-
bacji alkoholowych oraz zanieczyszczanie 
mieszkania, które sprząta pokrzywdzona. 
Za znęcanie psychiczne, zgodnie z wyro-
kiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 
dnia 22 czerwca 2006 r.,sygn. akt II AKa 
199/06 uznaje się nade wszystko w orzecz-
nictwie również zabijanie na oczach dzieci 
należących do nich zwierząt.

Warto wskazać wyjaśnienia pojęć 
przedstawionych w przepisie. Zgodnie z 
analizowaną ustawą osobą najbliższą, jest 
małżonek, wstępny, zstępny, rodzeń-
stwo, powinowaty w tej samej linii lub 
stopniu, osoba pozostająca w stosunku 
przysposobienia oraz jej małżonek,  
a także osoba pozostająca we wspólnym 
pożyciu. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
18 marca 2015 r. III KK 432/14 naprowa-
dza, iż osobą najbliższą jest powinowaty, 
a za takiego uznaje się pasierba w sto-
sunku do macochy. Uchwała Sądu Naj-
wyższego z dnia 25 lutego 2016 r., sygn.. 
akt I KZP 20/15 zakłada, że zwrot „osoba 

pozostająca we wspólnym pożyciu” okre-
śla osobę, która pozostaje z inną osobą w 
takiej relacji faktycznej, w której pomię-
dzy nimi istnieją jednocześnie więzi du-
chowe (emocjonalne), fizyczne oraz go-
spodarcze (wspólne gospodarstwo do-
mowe). Ustalenie istnienia takiej relacji, 
tj. „pozostawania we wspólnym pożyciu”, 
jest możliwe także wtedy, gdy brak okre-
ślonego rodzaju więzi jest obiektywnie 
usprawiedliwiony. Odmienność płci osób 
pozostających w takiej relacji nie jest wa-
runkiem uznania ich za pozostających we 
wspólnym pożyciu w rozumieniu art. 115 
§ 11 k.k.

Trafne jest określenie stosunku zależno-
ści jakie zawarte zostało w postanowieniu 
Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2016 
r., sygn. akt III KK 262/15. Naprowadza 
ono, że stosunek zależności od sprawcy za-
chodzi wówczas, gdy pokrzywdzony nie 
jest zdolny z własnej woli przeciwsta-
wić się znęcaniu i znosi je z obawy przed 
pogorszeniem swoich dotychczasowych 
warunków życiowych (np. utratą pracy, 
środków utrzymania, mieszkania, rozłąką 
lub zerwaniem współżycia ze sprawcą). 
Stosunek tego rodzaju może istnieć z mocy 
prawa (np. w razie ustanowienia opieki lub 
umieszczenia dziecka w rodzinie zastęp-
czej) albo na podstawie umowy (np. mię-
dzy pracodawcą a pracownikiem, najemcą 

lokalu a wynajmującym itp.). Może także 
wynikać z sytuacji faktycznej, stwarzającej 
dla sprawcy sposobność znęcania się przy 
wykorzystaniu nad ofiarą przewagi, jaką 
mu daje łącząca ich więź materialna, oso-
bista lub uczuciowa. Taka sytuacja może w 
szczególności zachodzić w związku opar-
tym na wspólnym pożyciu, funkcjonują-
cym na tych samych zasadach jak formal-
nie założona rodzina, a także - co istotne 
z punktu widzenia niniejszej sprawy - fakt 
wspólnego zamieszkania i wykonywa-
nia władzy rodzicielskiej nad wspólnymi 
dziećmi przez rozwiedzionych małżonków.

 Osoba małoletnia to taka, która nie 
ukończyła 18 roku życia w chwili popeł-
nienia przestępstwa przez sprawcę. Je-
śli w trakcie popełnienia przestępstwa z 
art. 207 § 1 k.k. pokrzywdzony ukończy 18 
lat, a nie jest to osoba najbliższa, pozosta-
jąca w stosunku zależności lub nieporadna, 
to opis przestępstwa powinien kończyć się 
na dniu, w którym pokrzywdzony kończy 
18 lat, nawet jeśli sprawca kontynuuje za-
chowania odpowiadające czynności wyko-
nawczej opisanej w art. 207 § 1 k.k. 

Według uchwały Sądu Najwyższego z 
dnia 9 czerwca 1976 r., sygn.. akt VI KZP 
13/75 osobą nieporadną jest taka, która 
ze względu na swoje właściwości fizyczne 
(np. podeszły wiek, kalectwo, obłożną cho-

Zbliżają się Święta Wielkanocne czas mazurków, serników i innych 
słodkości, które nie koniecznie sprzyjają naszemu zdrowiu i figurze. 
Mimo, ze jestem tradycjonalistką i nie wyobrażam sobie świąt bez tych 
słodkości podaję przepis na 

Zdrowe batony
Które też są kaloryczne, ale ze względu na naturalne  

składniki trochę zdrowsze.

Składniki:
suszone owoce 100 g
płatki owsiane 50 g
ziarna amarantusa preparowanego 150 g
miód – 6 łyżek
masło – 30 g
(składniki na 5-6 małych batonów)

Wykonanie:
Owoce drobno posiekać. W dużym garnku rozpuścić miód i ma-

sło, dodać pozostałe składniki. Dokładnie wymieszać. Przełożyć 
na papier, wyrównać, dobrze docisnąć. Zostawić do schłodzenia na 
noc. Kroić na prostokąty, Przechowywać w lodówce.
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Złota myśl J

Prawo przy porannej kawie
u dokończenie ze str. 29 

„Znawca : specjalista, który wie wszystko o czymś i nie wie nic o czymkolwiek innym.”

robę) lub psychiczne (np. choroba psy-
chiczna, niedorozwój umysłowy, upośle-
dzenie umysłowe) nie ma możliwości sa-
modzielnego decydowania o swoim losie 
ani zmiany swego położenia. Ta nieporad-
ność może być albo całkowita, albo czę-
ściowa, może mieć charakter trwały lub 
przemijający. Jeśli pokrzywdzony jest 
ubezwłasnowolniony na podstawie posta-
nowienia sądu, można przyjąć, że mamy 
do czynienia z osobą nieporadną.

Typem kwalifikowanym czynu jest 
znęcanie się ze szczególnym okrucień-
stwem. Na gruncie art. 207 § 2 szczególne 
okrucieństwo wyraża się w zadawaniu po-
krzywdzonemu szczególnie dużych cier-
pień, przekraczających swoją intensyw-
nością określone w art. 207 § 1 pojęcie 
znęcania się. Sąd Najwyższy w wyroku  
z dnia 17 grudnia 1970 r., sygn. akt IV KR 
199/70 stwierdza, że szczególne okrucień-
stwo w zachowaniu sprawcy należy wią-
zać nie tyle ze skutkami czynu, ile przede 
wszystkim z rodzajem i sposobem dzia-
łania. Każdorazowo powinno być ono 
analizowane w odniesieniu do konkretnej 
osoby, relatywnie do jej stanu fizycznego 
i psychicznego. Szczególne okrucieństwo 
bardzo często wiąże się ze stosowaniem 
przemocy wobec ofiary. Charakteryzuje 
się intencjonalną agresją naruszającą dobra  
i prawa innej osoby, powodującą szkody fi-
zyczne i psychiczne, najczęściej opierając 
się na przewadze sprawcy nad ofiarą. Prze-
waga ta może mieć charakter przewagi fi-
zycznej, emocjonalnej lub psychicznej. Ta 
ostatnia może przejawiać się w sferze emo-
cjonalnej, wywołując u ofiary poczucie 
leku i bezradności. Takie długoletnie sto-
sowanie przez sprawcę przemocy rodzi po-
ważne zagrożenie dla zdrowia fizycznego  
i psychicznego ofiary. Ofiara taka może się 
okazać niezdolna nie tylko do samodziel-
nej zmiany swego położenia, ale nawet 
może nie potrafić skorzystać z udzielanej 
jej pomocy. Ten tzw. stan „wyuczonej bez-
radności” najczęściej jest efektem długo-
trwałego procesu znęcania się.

Typ kwalifikowany z art. 207 ust. 3 cha-
rakteryzuje się występowaniem następstwa 
czynu w postaci targnięcia się pokrzyw-
dzonego na własne życie. Warunkiem od-
powiedzialności sprawcy za przestępstwo z 
§ 3 jest od strony przedmiotowej - ustale-
nie związku przyczynowego między znę-
caniem się a zamachem samobójczym 
ofiary, natomiast od strony podmiotowej 

- objęcie tego kwalifikującego następstwa 
nieumyślnością. 

W wyroku Sądu Apelacyjnego w Kra-
kowie z dnia 16 grudnia 2014 r., sygn. akt 
II AKa 221/14 czytamy, iż wyjątkowo za 
znęcanie można również uznać postępo-
wanie ograniczone do jednego zdarzenia 
zwartego czasowo i miejscowo, lecz od-
znaczające się intensywnością w zada-
waniu dolegliwości fizycznych lub psy-
chicznych, a zwłaszcza złożone z wielu 
aktów wykonawczych rozciągniętych  
w czasie.

Statystyki biją na alarm. Znęcanie staje 
się zjawiskiem społecznym. Warto pomóc 
nie tylko sobie. 

Dobro wraca, to wiem na pewno.
Apl. radcowski  
Natalia Belcik

Święto Kobiet w Nowej Wsi

Członkowie Szkolnego 
Koła Wolontariatu  

w Równem

Budowa Hali sportowej  
w Jasionce Termomodernizacja obiektów 

oświatowych w gminie Dukla

Uczestniczki spotkania w sali Domu Ludowego w Nowej Wsi

Rozpoczęcie budowy. Fot. [archiwum gminy Dukla]

Budynek szkoły w Głojscach

Dąb Józef 
Europejskim Drzewem Roku 2017!

W konkursie Europejskie Drzewo Roku 2017! 
Polski kandydat – dąb Józef, zwycięzca krajowego 
etapu konkursu Drzewo Roku 2016 organizowa-
nego przez Klub Gaja zajął I miejsce! To sukces 
polskiego społeczeństwa obywatelskiego i polskiego 
drzewa! W internetowym plebiscycie Europejskie 
Drzewo Roku 2017 rywalizowało ze sobą 16. drzew 
z całej Europy. 

Dąb Józef z Wiśniowej (woj. podkarpackie) zdo-
był ponad 17 tysięcy głosów. Drugie miejsce zajął Dąb 
Brimmons z Walii w Wielkiej Brytanii z wynikiem ponad 
16 tysięcy głosów. Trzecie miejsce z wynikiem blisko 15 

stów. Dąb nosi imię od imienia Józefa Me-
hoffera – malarza, grafika, scenografa i ry-
sownika. Historia drzewa jest niezwykła. 
Jego wizerunek – szkic Mehoffera - wid-
niał na stuzłotowym banknocie, który był 
w obiegu w latach trzydziestych XX w. 

O tym, że drzewo jest ważne dla 
mieszkańców świadczy także hi-
storia z II wojny światowej. To w 
pniu tego dębu ukrywała się ro-
dzina żydowska. Obecnie drzewo 
jest podziwiane przez turystów  
i artystów, gdyż w dalszym ciągu 
kultywuje się w Wiśniowej trady-
cje plenerów z okresu międzywo-
jennego. Dąb Józef został zgło-
szony do konkursu Drzewo Roku 
Klubu Gaja przez Starostwo Po-
wiatowe w Strzyżowie i Powia-
towe Centrum Kultury i Tury-
styki w Wiśniowej, Nadleśnic-
two w Strzyżów i Fundację Cherry 
Home. 

Ceremonia przyznania tytułu 
Europejskiego Drzewa Roku 2017 i nagród 
odbyła się 21 marca 2017 w Parlamencie 
Europejskim w Brukseli z udziałem m.in. 
przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, 
Komisji Europejskiej, organizatorów kra-
jowych konkursów Drzewo Roku. Kilka-
set osób czekało w napięciu na ogłosze-
nie wyników, gdyż do samego końca wy-
niki głosowania były utajnione. Delegacja 
z Węgier, reprezentująca zeszłorocznego 
zwycięzcę konkursu – najstarsze drzewo w 
Bátaszék, przekazała ręcznie wyrzeźbioną 
statuetkę zwycięzcy tegorocznej edycji. 

Konkurs Europejskie Drzewo Roku 
organizowany jest przez Czeską Funda-
cję Partnerstwo dla Środowiska od 2011 
roku. W finale konkursu europejskiego 
biorą udział zwycięzcy etapów krajowych. 
Klub Gaja jest organizatorem polskiej edy-
cji konkursu. 

tysięcy głosów zajęła Lipa w Lipce z Repu-
bliki Czeskiej. W głosowaniu wzięło udział 
ponad 125 tysięcy osób.

Dąb Józef ma 650 lat. Jego histo-
ria związana jest z dworem w Wiśniowej, 
który był ośrodkiem pracy twórczej arty-

Statuetkę i dyplom dla dębu Józefa odebrała dyr RDLP  
w Krośnie Grażyna Zagrobelna
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Dziennik  Pielgrzyma

Już się  kręci

Fot. Ks. Ryszard Szwast

Widok na Figeac

W drodze do Santiago de Compostela

Wypas świń w lasach dębowych

Rocamadour - miasto przyklejone do skalnej ściany

Za chwilę będzie oficjalnie otwarte

Występ przedszkolaków

Burmistrz Dukli  
Andrzej Bytnar otwiera 
przedszkole przecinając 
symbolicznie wstęgę

Fot. Mateusz  
Jakub Więcek

Prezenty dla przedszkolaków od burmistrza

Niepubliczne Przedszkole Wiatraczek w Myszkowskim
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