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Złota myśl:

Medale za aktywną współpracę

„Jeśli komuś jest źle, to i z nim jest źle.”
[ Tadeusz Kotarbiński ]

30 listopada 2017 roku burmistrz Dukli Andrzej
Bytnar otrzymał z rąk przedstawiciela Ministra Spraw
Zagranicznych Słowacji medal za aktywną współpracę
na rzecz rozwoju stosunków słowacko – polskich
i opiekę na grobami wojennymi w Dukli.
Medal
otrzymali
również Zbigniew Szubrycht – były dyrektor
Muzeum Historycznego
- Pałac w Dukli i primátor (burmistrz Svidnika) Ján Holodňák.
Barbara Pudło
(skan dyplomu
na str. 7)

Od prawej: Nagrodzeni Andrzej Bytnar, Ján Holodňák, i drugi od lewej Zbigniew Szubrycht wraz
z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych Słowacji

Medal za aktywną
współpracę
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Robimy wszystko co w naszej mocy, aby sprostać wymaganiom
współczesnego świata. Znajomość języków obcych stanowi jedną
z podstawowych umiejętności jaką wszyscy obywatele Unii Europejskiej powinni nabyć, aby zapewnić sobie godny byt i wymarzoną pracę. Niech brak znajomości języka nie zacieśnia nam horyzontów myślowych, a znajomość ich przełamuje bariery kulturowe,
bo oprócz tego, że jesteśmy Polakami, jesteśmy również Europejczykami.
Miło nam jest zatem wszystkich poinformować, że Szkoła Podstawowa im. Marii i Michała Krukierków w Równem podjęła wyzwanie napisania międzynarodowego projektu w ramach programu
Erasmus+ KA219 – Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół.
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W Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

Wniosek uzyskał akceptację Narodowej Agencji i SP w Równem
znalazła się w gronie 99 szkół z całej Polski, które będą realizować
projekt, spośród 239, które zgłosiło się do udziału w konkursie. Dofinansowanie przyznane na cały projekt wynosi 109410,00 €, z tego
dofinansowanie przyznane dla naszej szkoły to 29980,00 €. Do kluczowych osób wchodzących w skład zespołu projektowego należą
nauczycielki języka angielskiego: Pani Barbara Klecha (koordynator projektu) i Pani Beata Bek (asystent koordynatora), które są jednocześnie autorkami projektu i posiadają specjalistyczną wiedzę oraz
doświadczenie w tym zakresie.
Projekt pt. „Ze słowem mi do twarzy” (Words Look Good
On Me) przewidziany jest na dwa lata (01.09.2017-31.08.2019)
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Międzynarodowe spotkanie projektowych partnerów
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Noworoczne
zwyczaje
W tradycji ludowej na Podkarpaciu w wieczór poprzedzający
Nowy Rok nie organizowano - jak dziś - hucznych zabaw. Na
wsiach w okolicach Dukli pojawiali się natomiast przebierańcykolędnicy (tylko mężczyźni). Przebieraniec przepasany był powrósłem. Kolędnicy płatali różne figle i wykrzykiwali głośno życzenia noworoczne: „Żeby się darzyło, mnożyło, rodziło, kopiło,
pszenica, żytko i wszystko”. Kolędnika należało przyjąć, ugościć. Gospodarze znosili wszystkie psoty bardzo cierpliwie, gdyż
„Gdzie kolędnik w domu, szczęście w domu będzie - krowa się
ocieli, dziewka za mąż wyjdzie”.
W dawnych czasach wierzono, że w sylwestrową noc nie może
zabraknąć w chałupie wody i ognia. Gospodynie zawsze starały
się zachować na ten dzień spiżarnię pełną zapasów, coby odgonić od domu biedę. Dbano również o to, by mieć na sobie nową
lub odświętną odzież. Dla panien miało to zapewnić powodzenie
u chłopców. Podobnie jak w Boże Narodzenie również w sylwestra wierzono, że nie należy zamiatać izby, żeby nie wymieść przypadkiem szczęścia.
Popularną formą składania życzeń w wigilię Nowego Roku był
wierszyk: „na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok, żeby wam
się rodziła kapusta i groch, ziemniaki i proso, żebyście nie chodzili boso”.
Znany był przesąd, który mówi, że jeśli chciał kto na czyjeś gospodarstwo sprowadzić nieszczęście, wówczas musi pod progiem
chaty zakopać jakieś kości
Po Nowym Roku rozpoczynały się zapusty, które często były
jedną z niewielu okazji do ożywionych kontaktów towarzyskich
chłopów. Ludzie mieli wtedy więcej czasu, bo nie pracowali na
roli, ani nie zajmowali się wypasaniem bydła, ani nie pracowali w
polu. W tym okresie częściej odbywały się po gospodach i chałupach zabawy, tańce i swawole. Starsi ludzie wspominają, że często
odbywały się w czasie zapustów tańce w karczmie mające zapewnić na urodzaj lnu i konopi.
Krystyna Boczar-Różewicz

Z okazji Nowego 2018 Roku składamy wszystkim
Czytelnikom naszego miesięcznika serdeczne życzenia,
aby ten rok był pełen nadziei, zdrowia, pogody ducha oraz spełnieniem marzeń.
				

Redakcja Dukli.pl

Za treść reklam redakcja nie odpowiada. Zastrzegamy sobie prawo
do skracania artykułów i adiustacji tekstów. Materiały przyjmujemy
do 20. każdego miesiąca. Dostarczone materiały można odebrać
w siedzibie redakcji.
Numer zamknięto dnia 2. 1. 2018 r.
Udostępniono do sprzedaży 4. 1. 2018 r. Nakład 450 egz.
OKŁADKA: Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli w zimowej szacie,
Fot. Anna Chłopecka
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wiadomości

Zmiany w systemie gospodarki odpadami
komunalnymi od 1 stycznia 2018 r.
W związku z rosnącymi kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami i kolejnymi zmianami w systemie, narzuconymi przez Ministerstwo Środowiska, również
w naszej Gminie nastąpi „mała rewolucja śmieciowa”.
Jedną z ważniejszych zmian, jakie zajdą to wymóg oddzielnej segregacji makulatury, którą będziemy musieli gromadzić w niebieskich pojemnikach, lub workach (przypomnę,
że papier był zbierany razem z tworzywami sztucznymi).
Chcąc w jak największym stopniu odciążyć koszty systemu
gospodarki odpadami, a jednocześnie chcąc zachować stabilność w jego funkcjonowaniu zostały wprowadzone następujące zmiany:
Pakiet startowy worków
na segregacje odpadów:
Do wszystkich mieszkańców nieruchomości z terenu Gminy
Dukla z zabudową jednorodzinną dostarczony zostanie pakiet
startowy worków do segregacji odpadów tj. worki żółte i zielone
na 2018 r. , który dostarczą pracownicy firmy FBSerwis Karpatia Sp. z o.o.
W przypadku worków niebieskich na papier i popielatych
na popiół, ich odbiór odbywał będzie się od 2 stycznia 2018 r.
w Urzędzie Miejskim w Dukli i u sołtysów. W sytuacji, gdy przekazana ilość worków na 2018 r. okaże się zbyt mała mieszkańcy
mogą zakupić dodatkowe worki bezpośrednio od firmy prowadzącej zbiórkę odpadów komunalnych na terenie naszej gminy.

Odbiór odpadów zielonych,
biodegradowalnych:
Odbiór odpadów biodegradowalnych (zielonych), a których
ilość z roku na rok bardzo drastycznie wzrastała, w znaczący
sposób wpływał na wzrost kosztów systemu. W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2018 r. odpady te będą przyjmowane tylko indywidualnie w Gminnym Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dukli – nie będzie regularnej, co 3-tygodniowej zbiórki. W przypadku regularnego,
co 3-tygodniowego odbioru cena za zbiórkę i zagospodarowanie
1 tony odpadów biodegradowalnych od 2018 r. wynosiłaby 750,00
zł (cena za 1 worek brązowy około 12,00 – 15,00 zł)! – byłyby to
dodatkowe bardzo duże koszty dla mieszkańców.
Ten sposób postępowania pozwoli na bardziej sprawiedliwe
traktowanie osób, które nie oddają odpadów zielonych, a które w
ramach wspólnych działań ponoszą z tym związane koszty. W tym
miejscu zachęcamy po raz kolejny do kompostowania tego typu
odpadów na przydomowych kompostownikach ( http://gospodarkaodpadami.dukla.pl/?p=610#more-610 ).
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Odbiór popiołów i żużli paleniskowych:
Odbiór w/w odpadów odbywał się będzie 3 razy w 2018 r. tj.
w miesiącu lutym, kwietniu i grudniu. Powodem zmniejszenia
częstotliwości zbiórki podobnie, jak w przypadku odpadów zielonych są bardzo duże koszty związane, z co 3 tygodniową zbiórką.

Odbiór szkła
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dukla odbiór selektywnie zebranego szkła odbywał
się będzie regularnie, co 6 tygodni w przypadku domów jednorodzinnych, a w lokalach wielorodzinnych odbiór uzależniony będzie od stopnia zapełnienia pojemników lecz nie rzadziej niż raz
na dwa tygodnie.

Nowy niebieski worek na odpady
segregowane:
O 1 stycznia 2018 r. makulaturę, którą do tej pory wrzucaliśmy
do żółtego worka przeznaczonego na zmieszane odpady opakowaniowe, musimy gromadzić w odrębnych niebieskich workach (pojemnikach). Nie jest to odosobnione zjawisko, tak samo segregacja po zmianach musi wyglądać w całym kraju, co jest wynikiem
nowego rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Nowe worki będzie można odebrać u sołtysów i w Urzędzie
Miejskim w Dukli.
Co wrzucamy do niebieskiego worka:
- gazety, książki, zeszyty, katalogi, foldery, tekturę, czysty papier,
kartony itp.
Czego nie wrzucamy do niebieskiego worka:
- artykułów higienicznych, tapet (jest na nich stary klej), zabrudzonego papieru itp.
Aby odzysk makulatury był jak najbardziej efektywny, papier
należy sortować „u źródła”, czyli w naszych gospodarstwach domowych.

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego:
Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
odbywał się będzie, podczas organizowanej dwa razy w roku
zbiórki odpadów wielkogabarytowych i na bieżąco w GPSZOK-u.
W związku z koniecznością odbioru sprzętu kompletnego, zmianie ulega konieczność zgłoszenia tego faktu przez właściciela
nieruchomości. Od 2018 r. odbywać się on będzie bezpośrednio
z posesji, a zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie bezpośrednio w firmie FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. (13 4368161, 13
4468940), w Urzędzie Miejskim w Dukli w pokoju 102 bądź też
nr 1/2018

Dofinansowanie
funkcjonowania Przedszkola
Gminnego w Dukli
Gmina Dukla otrzymała kolejne dofinansowanie – tym razem w zakresie rozwoju
edukacji przedszkolnej. Po przeprowadzonych negocjacjach wniosek o dofinansowanie
projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu
Gminnym w Dukli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, został pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania.
Całkowita wartość projektu wynosi 909.723,30 zł. Przyznana kwota dofinansowania
wynosi 818.750,96 zł.
Realizacja projektu zaplanowana została w okresie od 01.08.2017 do 31.08.2018 r.

Spotkanie
w Szczawnem
2 grudnia 2017 r. w Ośrodku Konferencyjnym w Szczawnem z inicjatywy
RDPP Województwa Podkarpackiego
odbyło się jej spotkanie z powiatowymi,
miejskimi i gminnymi Radami Działalności Pożytku Publicznego pn. „Rola
rady działalności pożytku publicznego
w tworzeniu partnerstwa pomiędzy
samorządem a NGO”. Współorganizatorem zebrania była Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego z Komańczy. W wydarzeniu wziął udział Pan Łukasz Kosiba, przewodniczący Gminnej
Rady Działalności Pożytku Publicznego

w Dukli oraz pracownik Urzędu Miejskiego w Dukli.
Na spotkaniu poruszane zostały zagadnienia związane ze współpracą rad
z samorządami lokalnymi. Ponadto, wywiązały się liczne dyskusje oraz wymiana doświadczeń z podejmowanych
przez rady działań. Jednym z priorytetowych tematów okazała się debata dotycząca zrozumienia roli rady oraz inicjatyw i pomysłów, jakie może ona podejmować na rzecz współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym. Zgodnie z przepisami ustawy

telefonicznie pod nr tel. 13 4329166, 13 4329151. „CHCESZ ODDAĆ – WCZEŚNIEJ
ZADZWOŃ I ZGŁOŚ TO”.

Nowy przedsiębiorca od 2018 r. – FBSerwis Karpatia Sp. z o.o.
W wyniku ogłoszonego przetargu został wyłoniony nowy przedsiębiorca, który będzie świadczył usługi z zakresu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dukla. Od 1 stycznia 2018 r. odpady komunalne
z terenu Naszej Gminy odbierała będzie firma FBSerwis Karpatia Sp. z o.o., która w latach 2013/2014 odbierała już odpady z naszego regionu.
Andrzej Marczyński
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Cel główny projektu:
Zwiększenie liczby miejsc wychowania
przedszkolnego na terenie Gminy Dukla poprzez utworzenie dodatkowych 69
miejsc w Przedszkolu Gminnym w Dukli
w okresie od 01.08.2017 do 31.08.2018 r.
Grupa docelowa:
244 dzieci, w tym 127D/117Ch
Zadania:
1. doposażenie Przedszkola Gminnego,
2. funkcjonowanie Przedszkola
Gminnego,
3. zajęcia dodatkowe w Przedszkolu Gminnym: zajęcia ruchowe z elementami
gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, zajęcia teatralno – taneczne, zajęcia „Szachy i gry planszowe”, zajęcia fizyczno – chemiczne i przyrodniczo – astronomiczne „Mały Odkrywca”.
Jolanta Bik

rady wojewódzka, powiatowa i gminna
współpracują ze sobą na zasadach partnerstwa i suwerenności stron, w szczególności przez wzajemne informowanie
się o kierunkach działań.
Przypominam, że rada działalności
pożytku publicznego to w swojej podstawowej formie grono doradcze, którego rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu
jednostki administracyjnej, przy której
działa. Jednak to od stopnia zaangażowania organizacji, świadomości sektora
i jakości współpracy z administracją zależą jej kompetencje i zasięg działania.
Rada, bez względu na to na jakim szczeblu działa – ministerstwa, województwa, powiatu czy gminy, jest powoływana przez organ wykonawczy. Do zadań gminnej rady działalności pożytku
publicznego należy w szczególności:
opiniowanie projektów strategii, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa
miejscowego dotyczących sfer pożytku
publicznego, w tym programów współpracy, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,
udzielanie pomocy i wyrażanie opinii
w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną, wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań
publicznych, w tym zlecania ich organizacjom.
Natalia Belcik
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Mieszkańcy wyrazili sprzeciw…
W dniach od 1 do 20 grudnia br.
trwały konsultacje dotyczące przyłączenia miejscowości Nadole do miasta Dukla. Rozpoczęcie procedury
było reakcją na wniosek mieszkańców Nadola zgłoszony podczas zebrania wiejskiego jesienią 2015 roku.
Wobec złożonego postulatu, Rada
Miejska w Dukli uchwałą z dnia 28
kwietnia 2016 r. postanowiła o przeprowadzeniu w tym zakresie obligatoryjnych konsultacji. Zgodnie z treścią art. 4a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym zostały one ograniczone do mieszkańców jednostek pomocniczych gminy objętych proponowaną zmianą. Podjęta uchwała obligowała Burmistrza Dukli do wydania zarządzenia w sprawie określenia terminu i zasad przeprowadzenia
konsultacji, składu osobowego komi-

sji oraz wzoru protokołu zawierającego wyniki konsultacji.
W ustawie o samorządzie gminnym określone zostały kryteria, które
powinny zostać wzięte pod uwagę w
przypadku nowego ustalenia granic
miasta. W tym przypadku wskazuje
ona na konieczność uwzględnienia infrastruktury społecznej i technicznej
oraz układu urbanistycznego i charakteru zabudowy.
Przypominam, że ustawodawca
w art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym przyznał wyłącznie Radzie
Ministrów w drodze rozporządzenia
kompetencje w zakresie m.in. ustalania granic miasta. Omawiane rozporządzenie może być wydawane z urzędu
przez Radę Ministrów jako strażnika
interesu publicznego, na którym ciąży

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”
ks. Jan Twardowski

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
naszego kolegi

Andrzeja Budzisza
Żonie, Rodzinie i Przyjaciołom
Składają
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dukli

2 grudnia 2017 r. odeszła od nas na zawsze

Kol. Maria Grzegorczyk
długoletni pracownik oświaty gminy Dukla,
nauczyciel i wychowawca w Szkole Podstawowej
w Wietrznie,
nieodżałowana koleżanka i przyjaciółka.
Odeszłaś tak nagle !
Zostaniesz w naszej pamięci pełna dobroci i radości.
Koleżanki i koledzy z NSZZ „Solidarność”
Oświaty i Wychowania gminy Dukla – Jaśliska.
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obowiązek racjonalnego kształtowania
podziału terytorialnego lub na wniosek rady gminy. Aby jednak doszło do
wydania stosownego aktu musi zostać
spełniony szereg czynności. Zgodnie
z przepisami prawa, rada gminy, która
zdecyduje się na podjęcie inicjatywy
powinna podjąć uchwałę zawierającą
opinię odnośnie woli zmiany granic
miasta wraz z wynikami przeprowadzonych wcześniej konsultacji z mieszkańcami oraz do 31 marca złożyć wniosek wraz ze stosownymi dokumentami,
mapami i informacjami potwierdzającymi jego zasadność do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody.
Wojewoda nie później aniżeli w ciągu
30 dni od otrzymania wniosku powinien przekazać go ministrowi wraz
ze swoją opinią. Ostatnim etapem byłoby rozpatrzenie przedłożonego wniosku przez Radę Ministrów i rozstrzygnięcie o sprawie w ciągu roku od dnia
złożenia wniosku, nie później jednak
niż do 31 lipca roku poprzedzającego
rok budżetowy, w którym ma nastąpić
zmiana. Wszelkie zmiany w tym zakresie następują z dniem 1 stycznia.
Komisja w dniu 22 grudnia 2017 r.
ustaliła wyniki konsultacji z mieszkańcami. W trakcie trwania procedury opinię swoją wyraziło 237 mieszkańców,
w tym 21 mieszkańców Dukli oraz
216 mieszkańców Nadola. Za przyłączeniem Nadola do Dukli było 26
mieszkańców, zmianie granic sprzeciwiło się natomiast 206 mieszkańców.
Wstrzymały się od głosu 4 osoby.
Szczegółowe wyniki zostały zawarte w protokole z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami. Protokół dostępny jest na stronie internetowej www.dukla.pl lub na tablicach
ogłoszeń w Dukli i Nadolu.
Wyniki
konsultacji
zgodnie
z uchwałą zostaną przedstawione
na najbliższej sesji Rady Miejskiej
w Dukli.
Natalia Belcik
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Ballada pisana Szlakiem
Frontu Wschodniego
29 listopada 2017 r. 70-osobowa
grupa w nagrodę za udział w konkursach i całokształt pracy przy projekcie „Ballada pisana Szlakiem Frontu
Wschodniego” pojechała do stolicy.
Organizatorem wyjazdu był Ośrodek
Kultury w Dukli, a sam wyjazd dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 20172021 w ramach Programu Dotacyjnego
„Niepodległa”. Na wycieczkę zapro-

szono m.in. laureatów Konkursu Pieśni
Patriotycznej, laureatów 1, 2 i 3 miejsca Quizu Historycznego, laureatów 1,
2 i 3 miejsca Konkursu Plastycznego,
drużynę harcerską „Watra”, drużynę
harcerską „Iskra” oraz przedstawicieli
Dukielskiego Uniwersytetu III Wieku.
W programie wizyty w stolicy przewidzieliśmy zwiedzanie warszawskiej
starówki, wizytę w Centrum Nauki Kopernik, seans w najnowocześniejszym

Erasmus+ w Szkole Podstawowej
w Równem

Planetarium w Polsce „Niebo Kopernika”, wizytę w Muzeum Niepodległości, a dokładnie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, sztukę teatralną w Teatrze Polonia Krystyny
Jandy na scenie „Och Teatr”. Jednak ze
względu na złe warunki atmosferyczne
i duże opóźnienie - całości programu
nie udało się zrealizować jednak mamy
nadzieję, że nasza wyprawa edukacyjno-artystyczna do Warszawy zadowoliła i młodszych i starszych.
Tym akcentem, zakończyliśmy naszą „Balladę pisaną Szlakiem Frontu
Wschodniego”
Mamy nadzieję, że uda nam się powtórzyć wydarzenie, może w innej formie, w przyszłym roku na 100 lecie
Odzyskania Niepodległości.
Norbert Uliasz
Zdjęcia na str. 11

u dokończenie ze str. 2

i zakłada współpracę czterech szkół z: Polski (Szkoła Podstawowa,
Równe), Rumunii (Liceul cu Program Sportiv Banatul, Timișoara),
Węgier (Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános
Iskola, Mátészalka) i Hiszpanii (IES Manuel de Góngora, Tabernas).
Zadaniem głównym realizowanym przez uczniów jest napisanie w języku angielskim scenariusza do filmu na podstawie wybranej legendy
oraz nakręcenie i montaż filmu pt. „Magia Legend” (The Magic of Legends), składającego się z czterech części (każda w innym kraju). Zaplanowane działania niewątpliwie wpłyną na podniesienie atrakcyjności programu edukacyjnego szkoły poprzez wykorzystanie ICT do nauki języka angielskiego w środowisku międzynarodowym.
W ramach realizacji działań projektowych, w dniach 25-26 października 2017r. w Szkole Podstawowej w Równem odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Projektowe (Transnational Project Meeting), w którym brało udział: 3 nauczycieli z Polski (Katarzyna Reczkowska-Buryła, Barbara Klecha, Beata Bek), 2 z Rumunii (Simina
Popăţ i Ramona Roman), 1 z Węgier (Andrea Pállné Kiss z mężem) i 2
z Hiszpanii (Silvia Ramirez Canton i Ana Jose Egea Montoya). Głównym tematem i celem spotkania było omówienie działań związanych
z zarządzaniem projektem i jego wdrażaniem. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele władz lokalnych: Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, Pani Skarbnik Jolanta Bik oraz Dyrektor Zespołu
Obsługi Placówek Oświatowych Pani Danuta Szczurek.
Dziękuję Pani Dyrektor, nauczycielom i uczniom za pomoc
i współpracę, a Radzie Rodziców za przygotowanie pysznego obiadu
na tę okoliczność.
Barbara Klecha
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Oddaj swój głos
w Plebiscycie
Głosuj na sportowców i działacza z Gminy Dukla w XVII plebiscycie na
najpopularniejszych sportowców, trenerów i działaczy powiatu krośnieńskiego w 2017 roku.
W gronie sportowców i działaczy biorących udział w XVII plebiscycie na najpopularniejszego sportowca, działacza i trenera powiatu krośnieńskiego znalazło się 4
osoby z Gminy Dukla: Dominika Gosztyła
(MTB MOSiR Dukla, kolarstwo) - czołowa zawodniczka sekcji w dukielskim
klubie, Maciej Mierzejewski (Przełęcz Dukla, piłka nożna), Jacek Szczurek (MTB
MOSiR Dukla, kolarstwo górskie) - czołowy zawodnik sekcji rowerowej dukielskiego klubu oraz działacz Marek Sawczuk
(Karate Kyokushin IKO Dukla) - instruktor
karate, rekreacji ruchowej - samoobrony
i nordic walking.

Zachęcam do głosowania na ww. osoby,
które dzięki swojemu zapałowi, determinacji realizują swoje sportowe aspiracje.
Głosować można tylko na oryginalnych kuponach (kserowane zostaną wyrzucone do kosza) zamieszczanych w „Nowym Podkarpaciu” oraz tylko na nominowanych kandydatów do plebiscytu (inne
nazwiska nie będą uwzględniane), a także
poprzez sms-y.
Regulamin plebiscytu i zasady głosowania zamieszczony jest na stronie www.
powiat.krosno.pl Kupony przyjmowane są
do 1 lutego 2018 r. (decyduje data stempla
pocztowego, można też przynosić osobiście do redakcji). Cyfra przy personaliach
każdego kandydata oznacza jego numer
w głosowaniu sms-owym. Laureaci zostaną uhonorowani statuetkami Finałowa
gala odbędzie się 15 lutego w Świerzowej
Polskiej.

Prawidłowy sms musi zawierać: prefiks czyli litery SPK i kolejne cyfry, przedzielone przecinkami lub kropkami, przyporządkowane poszczególnym sportowcom według ustalonej przez głosującego
kolejności. Następnie, też po przecinku lub
kropce, wpisujemy literę T i numer przyporządkowany wybranemu przez głosującego trenera. Także po przecinku lub
kropce wpisujemy literę D i numer przyporządkowany wybranemu przez głosującego działacza. Wielkość liter nie ma znaczenia. Uwaga wszystkie znaki wpisujemy
bez spacji. Liczby muszą być oddzielone
przecinkami lub kropkami. Przykładowy
sms: SPK11,7,25,16,1,T3,D4
W przypadku nie zagłosowania na 5
różnych sportowców oraz trenera i działacza głos będzie nieważny, podobnie jak
w głosowaniu na kuponach wyciętych
z gazet.
SMS wysyłamy na numer: 7136
(koszt sms-a: 1,23 zł z VAT).
W razie problemów prosimy o kontakt z redakcją tel. 13 43-219-05 lub
email: redakcja@podkarpacie.media.pl

Sportowców, trenerów i działaczy nominowały władze samorządowe gmin.
Czytelnicy „Nowego Podkarpacia” wybiorą pięciu najpopularniejszych sportowców oraz trenera i działacza roku 2017. Natomiast kapituła plebiscytu nagrodzi także
trzech najlepszych sportowców oraz trzech
piłkarzy i sportowca niepełnosprawnego.
Głosować można za pomocą kuponów
drukowanych w „Nowym Podkarpaciu”
oraz sms-ów do 1 lutego 2018 r. (szczegóły poniżej).
Laureaci nagrodzeni zostaną podczas
wielkiego finału 15 lutego br. w Świerzowej Polskiej.
O miano najpopularniejszych ubiega
się 28 sportowców, 8 trenerów i 10 działaczy, reprezentujących 13 dyscyplin sportowych oraz 30 klubów i stowarzyszeń.
Sportowców, trenerów i działaczy nominowały władze samorządowe gmin. Niemal
wszystkie samorządy skorzystały z regulaminowego limitu kandydatów (trzech sportowców, trener i działacz).
Opracowała Barbara Pudło

Wyniki
„X Powiatowego
Konkursu Piosenki
Obcojęzycznej”
24 listopada 2017 roku
w sali widowiskowo-teatralnej Ośrodka Kultury w Dukli
odbył się „X Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej”.
Komisja w składzie: Wojciech
Krężałek, Krystyna Dombeck
oraz Katarzyna Błaż przesłuchali plisko 70 uczestników
w czterech kategoriach wiekowych.
Oto lista osób nagrodzonych
w tegorocznej edycji konkursu.
Kategoria I – kl. 1-3 SP

I miejsce: Oliwia Bożętka –
SP w Iwli
II miejsce: Ewa Sitek – SP
w Sieniawie
III miejsce: Urszula Jakieła –
Royal Art. Studio
Kategoria II – kl. 4-6 SP

I miejsce: Oliwia Szybka –
Zajdel Studio
II miejsce: Natalia Bęben – Oliwia Bożętka - SP w Iwli - zwyciężczyni w kategorii klas 1-3
GOK w Korczynie
III miejsce: Julia Sechman – SP w Miejscu Pistowym
wyróżnienie: Joanna Kawulok – indywidualnie

11. Dominika Gosztyła (MTB
MOSiR Dukla, kolarstwo) - czołowa zawodniczka sekcji w dukielskim klubie, w
sezonie 2017 zajmowała czołowe lokaty w
maratonie rowerowym Cyklokarpaty, rywalizując z zawodniczkami z całej Polski.
W klasyfikacji generalnej w kategorii mega
zajęła 5. miejsce, a w kategorii wiekowej 2. miejsce. Jedna z najlepszych zawodniczek w PLR w formule XC. Główne cechy
jej charakteru to wytrwałość, zaangażowanie, siła i zawsze pozytywne nastawienie.
Ma 17 lat. Mieszka w Dukli.
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19. Maciej Mierzejewski (Przełęcz Dukla, piłka nożna) - wszechstronnie uzdolniony młody zawodnik grający
w drużynie juniorów dukielskiego klubu
oraz w zespole seniorów w V lidze. Próbuje swoich sił także w futsalu. Ma 19 lat.
Mieszka w Dukli.

25. Jacek Szczurek (MTB MOSiR Dukla, kolarstwo górskie) - czołowy
zawodnik sekcji rowerowej dukielskiego
klubu. Jeden z najlepszych zawodników
Maratonu Rowerowego Cyklokarpaty w
sezonie 2017. Zajął 2. miejsce w wyścigu
etapowym Dukla Wolf Race oraz zwyciężył w swojej kategorii wiekowej w Dukla Wolf Race. Drugie miejsce w kategorii
drużynowej międzynarodowego wyścigu
etapowego Beskidy MTB Trophy oraz 3.
miejsce w kategorii open w Podkarpackiej
Lidze Rowerowej w sezonie 2017. Ma 43
lata. Mieszka w Cergowej.
nr 1/2018

Kategoria III – kl. 7 i klasy gimnazjalne
9. Marek Sawczuk (Karate Kyokushin IKO Dukla) - instruktor karate, rekreacji ruchowej - samoobrony i nordic walking. Swoją karierę sportową w karate rozpoczął w 1987 roku i do chwili obecnej jest
jej wierny. Od tego czasu swoje umiejętności dalekowschodniej sztuki walki rozwijał
w Krośnieńskiem Klubie Kyokushin Karate, który w bieżącym roku obchodzi jubileusz 25-lecia. W 2015 roku podjął się i
zorganizował ogólnopolski Turniej o Puchar Burmistrza Dukli. Ma 47 lat. Mieszka
w Teodorówce.
nr 321

I miejsce: Maja Prajsnar – SP nr 14 w Krośnie
II miejsce: Martyna Wójcik – Zajdel Studio
III miejsce: Kamila Sowa – Miejski Zespół Szkół nr 4 w Krośnie
III miejsce: Zespół „SONG” – SP w Krościenku Wyżnym
wyróżnienie: Maja Puchalik – GOK w Rymanowie
Kategoria IV – liceum

I miejsce: Aleksandra Lange – ZSP nr 5 w Krośnie
II miejsce: Weronika Lechowicz – Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Krośnie
III miejsce: Weronika Wnęk – ZSP nr 1 w Krośnie
Katarzyna Błaż
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Brązowy Krzyż Zasługi
dla Marka Sawczuka
11 grudnia 2017 roku Pan Marek Sawczuk odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja
Dudę za wybitne zasługi w rozwoju i upowszechnianiu sportu wśród dzieci
i młodzieży.
Krzyż zasługi w imieniu prezydenta wręczyła wojewoda podkarpacki
Ewa Leniart. W całym województwie podkarpackim Brązowym Krzyżem
Zasługi odznaczonych zostało jedynie 4 osoby, w tym jedna z Gminy Dukla.
Marek Sawczuk - instruktor karate, rekreacji ruchowej – samoobrony
i nordic walking. Swoja karierę sportową w dziedzinie karate rozpoczął w
roku 1987. Swoje umiejętności sztuki walki rozwijał w Krośnieńskiem Klubie Kyokushin Karate, który w bieżącym roku obchodzi jubileusz XXV- lecia. Po wielu latach ciężkiej pracy sportowej Pan Marek zdobywał stopnie
uczniowskie, a następnie Mistrzowskie Dan.
Pan Marek aktualnie prowadzi treningi karate na terenie Dukli w Szkole
Podstawowej. W swojej dotychczasowej karierze sportów sztuki walki doprowadził wielu adeptów w tym: Adriana Sudyka, Fabiana Czecha, Jere-

miego Sawczuka i Wiktorię Bilską do tytułów
mistrza Podkarpacia, Makroregionu, międzynarodowych zawodów pucharowych oraz wielu innych organizowanych przez Kluby na terenie całego kraju. Oprócz kwalifikacji do prowadzenia
zajęć ze sztuki walki posiada uprawnienia sędziego krajowego i międzynarodowego w dyscyplinie karate. Oprócz osiągnięć sportowych
nabywa bardzo duże osiągnięcia organizacyjne.
W roku 2015 podjął się i zorganizował Ogólnopolski Turniej o Puchar Burmistrza Dukli. Turniej oprócz tego, że zgromadził setki zawodników to dodatkowo odbił się dużym pozytywnym echem wśród Klubów z ościennych województw. Organizuje wiele pokazów sztuki walki
karate i samoobrony w szkołach, Środowiskowym Domu Społecznym i na imprezach organizowanych przez Gminę Dukla.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów w karierze sportowej.
Opracowała Barbara Pudło

Szlakiem Frontu
Wschodniego
26 października 2017 roku zuchy i młodsi harcerze uczestniczyli w wycieczce
do Krempnej. Organizatorem był Ośrodek Kultury w Dukli w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021. Koordynatorem tego
projektu jest dh. pwd. Barbara Klecha.
Głównym celem wycieczki było odwiedzenie Szlaku Frontu Wschodniego
i przybliżenie dzieciom historii tego regionu z czasów I Wojny Światowej. Przy
pięknej jesiennej pogodzie grupa pieszo
pokonywała trasę z centrum Krempnej
na cmentarz wojenny nr 6. Tam uczestnicy na tablicach pamiątkowych odczytywali informacje na temat narodowości
poległych żołnierzy, wysłuchali historii
powstania cmentarza i pomnika, zwieńczonego wieńcem z miedzianych liści
dębowych. Następnie na skraju lasu odbyła się zbiórka. Harcerze i zuchy w czastr. 10

sie zabawy rozwiązywali szyfry i zadania. Prezentowali jak należy zachować
się w czasie odśpiewywania Hymnu Państwowego, poznali historię jego autora
i powstania. Recytując słowa „Mazurka
Dąbrowskiego” starali się zrozumieć
tekst utworu. Na zakończenie powtórzyli
najważniejsze wydarzenia z lat 1914 –
1918. Wspólnie odkryli, że w przyszłym
roku będziemy obchodzić okrągłą 100
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W czasie spotkania nie zabrakło informacji o harcerstwie, które w
tamtych czasach już działało na ziemiach
polskich. Ówcześni harcerze włączali się

w działania wojenne: starsi zostali wcieleni do Harcerskiego Plutonu Zwiadu,
a drużyny harcerskie pełniły rolę zwiadowców, łączników i sanitariuszy.
W dniach 1-2 listopada 1918 odbył
się Zjazd na którym wszystkie organizacje harcerskie połączyły się w Związek Harcerstwa Polskiego. Dzięki gościnności sołtysa wsi, pana Kazimierza
Szymczyka po zbiórce cała grupa udała
na przygotowane przez niego ognisko.
Tam dzieci posiliły się i dalej ruszyliśmy w drogę do Ośrodka Edukacyjnego
Magurskiego Parku Narodowego. Dzieci
obejrzały film dydaktyczno – przyrodniczy, poznały zwierzęta i rośliny charakterystyczne dla tego regionu, zobaczyły
czaszki i poroża gatunków występujących na terenie parku.
Wycieczkę uważamy za udaną, pełną
wrażeń, ciekawych informacji a także
zadumy.
Katarzyna Kołodziej

Brązowy Krzyż Zasługi dla Marka Sawczuka

Marek Sawczuk (drugi z lewej) wśród nagrodzonych. Fot. [archiwum UW]

Przy tablicy informacyjnej o cmentarzu wojennym z I wojny swiatowej w Krempnej
Harcerze i zuchy na wycieczce Szlakiem Frontu Wschodniego w Krempnej

„Ballada pisana Szlakiem
Frontu Wschodniego”
Fot. Norbert Uliasz

II Otwarty
Mikołajkowy
Turniej Szachowy

Mikołjkowy Turniej Szachowy - rozgrywki

nr 1/2018

nr 321
Uczestnicy wyjazdu do Warszawy
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Fot. Jerzy Gunia

V Jarmark Bożonarodzeniowy

Ośrodek Kultury w Dukli informuje

w Dukli

infor m uje

38-450 Dukla, ul.Kościuszki 4
tel/fax: 13 43 300 25
e-mail: osrodekkultury@dukla.pl

V Jarmark Bożonarodzeniowy
w Dukli
10 grudnia 2017 roku odbył się „V Jarmark Bożonarodzeniowy”
organizowany przez Ośrodek Kultury w Dukli. Wyśmienite warunki pogodowe
pozwoliły na zorganizowanie imprezy w plenerze i po kilku latach przerwy
zagościliśmy ponownie na rynku. W ten piękny zimowy dzień można było poczuć
w Dukli magiczną atmosferę związaną ze Świętami Bożego Narodzenia.

Na dukielskim rynku podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego
Kolędujące przedszkolaki

Na jubileuszowy „Jarmark” Ośrodek Kultury przygotował moc atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Największą z nich było spotkanie ze Świętym Mikołajem, który przyjechał do wszystkich dzieci na saniach zaprzęgniętych w renifery. Mikołaj wraz
ze swoją pomocnicą, przez całą imprezę,
częstowali dzieci cukierkami i pozowali
do zdjęć. Na jednym ze stoisk chętne
dzieci próbowały samodzielnie dekorować świąteczne pierniki. Tradycyjnie już
mogliśmy posłuchać kolędujących przedszkolaków, którzy z wielkim zaangażowaniem wykonywali pastorałki i piosenki
świąteczne przygotowane specjalnie na tą
okazję. Na rynku odbyło się również uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla
laureatów „XI Konkursu na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową i Stroik
Świąteczny”, a w sali widowiskowo-te-

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

atralnej Ośrodka Kultury zorganizowano
pokaz baletowy przygotowany przez Panią Monikę Wagę, która z dużym powodzeniem prowadzi w Dukli szkółkę baletową. Suity taneczne wykonywane przez
młode, zdolne baletnice oglądała cała
sala widzów.
Głównym celem „Jarmarku Bożonarodzeniowego” jest przeprowadzenie
akcji na rzecz najuboższych mieszkańców naszej Gminy pod nazwą „Podziel
się miłością”. Również podczas tej edycji imprezy, Duklanie mogli okazać wielkie serce ofiarując wolne datki na ten
szczytny cel. Akcję tradycyjnie wsparło
Przedszkole w Dukli, które wystawiło
na sprzedaż prace przedszkolaków wykonane wspólnie z rodzicami. Swoją cegiełkę dołożyła Szkoła Podstawowa w
Dukli, rozprowadzając świąteczne kartki
i ozdoby. Zyskiem ze sprzedaży bożo-

narodzeniowych ciast i potraw podzieliły się gospodynie Koła Gospodyń Wiejskich ze Zboisk oraz z Barwinka panie
Kinga Kwaśniewska, Maria Salwa i Anna
Delimata. Świąteczne specjały wystawiło
również KGW z Myszkowskiego. Podczas kiermaszu można było nabyć bańki
i aniołki z kordonków wykonane przez
Zofię Chodak i Sylwię Wilusz. Dla
wszystkich dobroczyńców odwiedzających tego dnia dukielski rynek, Ośrodek Kultury przygotował gorącą herbatę
i świąteczny barszcz.
Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na zakup środków czystości oraz
długoterminowej żywności i dołączone
do darów zebranych w szkołach z terenu
gminy Dukla, a następnie rozwiezione do
osób samotnych i chorych.
Ośrodek Kultury, w imieniu obdarowanych serdecznie dziękuje wszystkim
ludziom dobrego serca, którzy wsparli
tegoroczną akcję „Podziel się miłością”.
Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji „Jarmarku Bożonarodzeniowego”, już za rok!
Katarzyna Błaż

Rodzinne zdobienie pierniczków
na dukielskim rynku

Fot. [archiwum OK w Dukli]

Publiczność oglądająca występy
przedszkolaków
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Występ Szkółki Baletowej podczas Jarmarku na scenie OK w Dukli. Fot. [archiwum OK w Dukli]
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XI Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek
Kultury lub przesłać na adres norbert@dukla.pl do dnia 11 stycznia 2018r. do godz.16.00. Uczestnicy z niekompletnych kart zgłoszeń nie zostaną zakwalifikowani do konkursu.

„Szlachetna Paczka”
w Dukli po raz siódmy

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Karta zgłoszenia
XI GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK
DUKLA 2018
Nazwisko i imię ..............................................................................
Tytuł utworu.....................................................................................
Kategoria ........................................................................................
Placówka delegująca........................................................................
Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu. ..........................................

REGULAMIN
Termin i miejsce: Konkurs odbędzie się 19 stycznia 2018.
w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Dukli o godz. 9.00
2. Celem konkursu jest podtrzymywanie i popularyzacja bogatych tradycji narodowych oraz zachowanie od zapomnienia starych kolęd i pastorałek.
3. Każdy z uczestników zobowiązany jest do wykonania jednej kolędy lub pastorałki.
Do konkursu dopuszcza się wyłącznie solistów i zespoły wokalne (co najmniej 3 wokalistów/wokalistek w jednym zespole)
z akompaniamentem, lub podkładem muzycznym - (format audio
lub mp3).
4. Kryteria oceny: Komisja oceniać będzie autentyczność
utworów, poziom wykonania, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz
artystyczny prezentacji. W kategorii I i II komisja weźmie również pod uwagę strój, przebranie świąteczne oraz ogólną oprawę
utworu. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.
5. Kategorie:
a) soliści b) zespoły (co najmniej 3 osoby)
kat. I - do klasy „0” włącznie
kat. II - kl. I, II, III, kat. II - KL. I, II, III,
kat. III - kl. IV, V, VI, VII kat. III - KL. IV, V, VI, VII
kat. IV - gimnazjum kat. IV - gimnazjum kat.
kat. V - dorośli kat. V - dorośli
Uwaga!!!
Laureaci 1, 2 i 3 miejsca zostają nominowani do V MIĘDZYGMINNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK który odbędzie się 26 stycznia 2018r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury
– więcej na www.ok.dukla.pl
Kategoria „zespół” powstanie w odrębnych kategoriach wiekowych w przypadku gdy zgłoszeń będzie więcej niż 4, w poszczególnych grupach wiekowych. W innym przypadku będzie
jedna kategoria „zespół” bez względu na wiek uczestników.
6. Wypełnione karty zgłoszenia należy dostarczyć do Ośrodka
str. 14

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

Wyniki konkursu
w kategoriach szopka
bożonarodzeniowa i stroik
5 grudnia 2017 r. w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli komisja w składzie: Barbara
Marchewka, Joanna Wrzecionko i Norbert Uliasz oceniła prace zgłoszone do „XI Gminnego Konkursu na Najpiękniejszą Szopkę i Stroik Bożonarodzeniowy”. Uroczyste rozdanie dyplomów i nagród odbyło się 10 grudnia 2017
roku, podczas „Jarmarku Bożonarodzeniowego”. Oto lista
nagrodzonych w tym roku osób.
Kategoria: stroik bożonarodzeniowy

Szkoła Podstawowa:
II miejsce: Kacper Misiołek – SP w Dukli
II miejsce: Karolina Gałka – SP w Dukli
III miejsce: Daria Buczek –SP w Dukli
III miejsce: Martyna Czaja – SP w Dukli
wyróżnienie: Marcin Dziedzic – SP w Łękach Dukielskich
wyróżnienie: Dominik Świątek
wyróżnienie: Zuzanna Torba
Klasy gimnazjalne:
I miejsce: Weronika Gałka – ZS nr 2 w Dukli
I miejsce: Marcin Kwaśniowski – SP w Tylawie
III miejsce: Wiktoria Brekiesz – SP w Głojscach
wyróżnienie: Karol Książkiewicz – SP w Głojscach
nr 1/2018

Miesiąc grudzień to wyjątkowy czas na
pomaganie. Powoli udziela się atmosfera
świąt Bożego Narodzenia, czyli czas dla rodziny i najbliższych, świętowanie przy jednym stole, spotkania z osobami, których nie
widziało się czasami okrągły rok, wspólne
biesiadowanie i śpiewanie kolęd oraz obdarowywanie się prezentami. Jednak nie
wszyscy mogą cieszyć się zawsze taką atmosferą. Przeszkodą są przede wszystkim
finanse i trudna sytuacja życiowa, co nie
pozwala wszystkim rodzinom czy osobom
samotnym godnie przeżyć tego czasu. Dlatego udział Urzędu Miejskiego w Dukli w
kolejnej edycji „Szlachetnej Paczki” był
oczywisty. Decyzja o przyłączeniu się do
akcji była szybka, ba… to nie decyzja, to
odruch, potrzeba serca.
Pierwszy krok to wybór rodziny.
W tym roku do projektu z rejonu Dukli i
okolic zostało włączonych 39 rodzin. Po
uważnym przejrzeniu każdej z sylwetek
rodzin, wybór padł na starsze małżeństwo
wraz z siedmioletnim synem. Sytuacja rodziny jest ciężka: pan Zenon (60 lat) jest na
rencie, w skutek nieszczęśliwego wypadku
stracił sprawność i władze w prawej dłoni,
natomiast Pani Katarzyna (50 lat) praco-

wała zawodowo dopóki jej zakład nie został zlikwidowany. Obydwoje pozostają
bez zatrudnienia i pracują dorywczo. Najpotrzebniejszą rzeczą, która została wymieniona przez małżeństwo była kuchenka
gazowa, ponieważ stara była na tyle wyeksploatowana, że została wyniesiona do
piwnicy, żeby tam gotować z obawy przed
rozszczelnieniem. Również dla rodziny
ważna była żywność trwała, środki czystości i odzież na zimę.
Rodzina, dla której ma być zorganizowana paczka już jest. Teraz czas na zbiórkę
pieniędzy. Do pomocy tej rodzinie na
czele z Urzędem Miejskim w Dukli przyłączyły się następujące jednostki organizacyjne: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Ośrodek Kultury, Gospodarka Komunalna
i Mieszkaniowa, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy Cergowa. Każda złotówka była
ważna, ponieważ potrzeby rodziny były
duże. Już po paru dniach, dzięki hojności
wszystkich osób, pracujących w wyżej wymienionych jednostkach udało się zebrać
odpowiednią kwotę, aby móc przystąpić do
kolejnego kroku – do zakupów.

Dorośli:
I miejsce: Ewa Matusik – Stowarzyszenie Miłośników Równego „Równianie”
II miejsce: Praca zbiorowa ŚDS wykonana pod opieką p. Małgorzaty Kłap
Kategoria: szopka bożonarodzeniowa

Szkoła Podstawowa:
I miejsce: Milena Buczyńska – SP w Łękach Dukielskich
I miejsce: Joanna Frankiewicz – SP w Tylawie
II miejsce: Amelia i Krzysztof Rąpała – praca domowa
III miejsce: Tomasz Salwa – SP w Tylawie
III miejsce: Zuzanna Sikora – SP w Dukli
wyróżnienie: Tomasz Agaś
wyróżnienie: Julia Sajdak
Klasy gimnazjalne:
wyróżnienie: Patrycja Zięba – SP w Tylawie
Dorośli:
I miejsce: Roman Krok – ŚDS, praca wykonana pod opieką p. Barbary Marchewki
II miejsce: Małgorzata Stasik, Józef i Piotr Mastej – ŚDS wykonana pod opieką
p. Kamila Krowickiego.
Katarzyna Błaż
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Zakupy też poszły sprawnie – wystarczyło dwa dni, żeby zebrać praktycznie
wszystkie wskazane rzeczy przez Rodzinę.
Już 8 grudnia, tj. w piątek po przygotowaniu paczek, posegregowaniu i odpowiednim
podpisaniu, prezenty zostały przewiezione
do magazynu, który zlokalizowany był przy
obiektach MOSiR w Dukli. Tam już czekali
na nas wolontariusze i strażacy, którzy pomogli przenieść paczki. Spotkaliśmy tam
również panią Anię – opiekunkę rodziny,
która zawsze była pod telefonem i udzielała
dobrych wskazówek gdy coś było niejasne.
Finał akcji miał miejsce 9 i 10 grudnia
2017 roku. Relacja z wręczenia paczki Rodzinie, którą otrzymaliśmy była wzruszająca: „Wywołaliśmy naszym przyjazdem
niemałe zainteresowanie, a szczególnie
ucieszył się mały Szczepan bo, gdy zobaczył przez okno wóz strażacki to wybiegł na
podwórko bez kurtki, a śnieg padał wtedy
obficie. Tak wiec kiedy już wszystkie paczki
zostały wniesione do domu ochoczo zabrał
się do rozpakowywania, w czym pomagała
mu również mama. Jednak największą radość zobaczyłam na twarzach domowników, kiedy panowie strażacy wnieśli do
domu wymarzoną kuchenkę. Łzy szczęścia
same napływały, słowa uwięzły w gardle,
ale najważniejsze uśmiech zagościł na dobre. Nawet na co dzień rozmowny i żartobliwy pan Zenon chwilowo zamilkł. Tylko
znacząco kiwał głową w geście podziękowania.” Rodzina pragnie bardzo gorąco
podziękować wszystkim osobom, które
w nawet najmniejszy sposób przyczyniły
się do przygotowania dla nich tej paczki.
Są pełni podziwu dla nich za zaangażowanie i bezinteresowne niesienie pomocy innym. Pani Katarzyna kilkakrotnie powtórzyła słowa „bardzo proszę serdecznie podziękować wszystkim”, tak więc z największą przyjemnością DZIĘKUJEMY
WAM KOCHANI ZA WASZE WIELKIE
I OTWARTE SERCA DLA DRUGIEGO
CZŁOWIEKA. Przekazujemy również w
imieniu rodziny najserdeczniejsze życzenia świąteczne.
Dziękujemy serdecznie wszystkim,
którzy zaangażowali się w tegoroczny
udział w „Szlachetnej Paczce”. Dziękujemy wszystkim pracownikom UM w Dukli, MOSiR Dukla, OK Dukla, MOPS Dukla, GKiM Dukla oraz ŚDS Cergowa za
wkład pieniężny i wszystkim tym, którzy
wysyłali dobrą energię i nawet małym gestem przyczynili się do tego, że po raz kolejny „KTOŚ” mógł poczuć się wyjątkowo,
nie został sam i mógł uwierzyć, że życie
potrafi jeszcze pozytywnie zaskoczyć. Pamiętajmy: warto pomagać, bo dobro powraca ze zdwojoną siłą!
Agnieszka Matusik
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15 Wolontariuszy
pracowało w rejonie
„Dukla i okolica”
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z Równego oraz OSP z Tylawy za pomoc
w dostarczaniu paczek do rodzin, Wasze
wsparcie Druhowie jest bezcenne, a bez
Was - nasza praca podczas finału byłaby

15 wolontariuszy pracowało w rejonie
„Dukla i okolice”

Wolontariusze przy pracy - dostarczanie paczek

Wolontraiusze Szlachetnej Paczki z Dukli

Justyna Zimny -Frużyńska (w środku) lider rejonu
Dukla i okolica z wolontariuszkami

Wolontariusze podczas przerwy

Szlachetna Paczka to projekt, który
pomaga potrzebującym w taki sposób,
aby sami zaczęli radzić sobie w życiu. Od
17 lat jednoczy Polaków wokół idei mądrego pomagania. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc dla rodzin w potrzebie, a pomostem między nimi są SuperW, czyli wolontariusze Paczki. Żywność, ciepła kurtka, lodówka czy buty na
zimę dla dzieci, mają wielką wartość dla
obdarowanych. Jednak w Paczce to nie
rzeczy są najważniejsze. Historie, które pisze samo życie, reakcje, emocje, wzruszenia: „Czteroletni Kacper poprosił o słodycze, żeby móc cos słodkiego położyć pod
choinkę.... Po rozpakowaniu paczek wolontariusz zapytał chłopca z jakiego prezentu cieszy się najbardziej...a on bez wahania odpowiedział „jajek kinderków, bo
są dwa, i wszystkie batoniki i czekolady są
po dwa, będę miał dla brata Janka”. Najlepszym prezentem dla żyjących w zapomnieniu jest świadomość: „Ktoś o mnie
pamięta, ktoś we mnie wierzy”. Dlatego
mówimy, że Paczka jest impulsem dla
tych, którzy mierzą się z trudnościami. Ma
być impulsem do dalszej walki o poprawę
swojego losu, bo czasem to właśnie uwagi
od drugiego człowieka i wiary, że coś się
może zmienić, najbardziej brakuje rodzinom, do których docieramy. W tym 2017
roku Paczka po raz 17-sty zadziałała w Polsce, łącznie w 770 rejonach w całej Polsce
– każdy rejon to miasteczko lub dzielnica
dużego miasta, która już nigdy nie będzie
taka sama.
W rejonie „Dukla i okolice” nie zabrakło Szlachetnej Paczki, która po raz 7 dotarła do rodzin. Łącznie 15 wolontariuszy,
odwiedziło 53 rodzin, z których do projektu włączonych zostało 39 rodzin m.in. z
Dukli, Barwinka, Cergowej, Iwli, Jasionki,
Łęk Dukielskich, Wietrzna, Nadola, Równego, Teodorówki, Nowej Wsi, Zboisk,
Lubatowej, Lubatówki, Rogów, Miejsca
Piastowego.
Na koniec chciałabym złożyć serdeczne podziękowania wolontariuszom z
naszego rejonu, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, dziękuję wszystkim darczyńcom którzy przygotowali dla
rodzin paczki, dziękuję OSP z Dukli, OSP

znacznie trudniejsza, dziękuję za wsparcie
Burmistrzowi Dukli Panu Andrzejowi Bytnarowi oraz dyrektorowi MOSIR Dukla
Michałowi Szopie, dziękuję FHU ZIKO
za ciepły obiad oraz dziękuję wszystkim
osobom, które zaangażowały się w pracę
rejonu.
Wszystkim życzę Radosnych Świat
Bożego narodzenia, wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku, przy
okazji zachęcam do włączenia się do
projektu w kolejnej edycji.
Z serdecznymi pozdrowieniami,
Justyna Zimny-Frużyńska
Lider rejonu Dukla i Okolice

Zakończenie Turnieju w Piłce Siatkowej
Pro-Familia Cup 2017

Mikołajki na Rohuli
z Cybą
2 grudnia 2017 roku odbyła się turystyczna wyprawa mikołajkowa na przygranicze polsko-słowackie pod przewodnictwem Roberta Kubita. Wchodząc do autokaru
zostałam przywitana przez mikołajkę cybantkę, dostałam czapkę mikołajkową i długopis.
Pierwszym etapem zwiedzania była cerkiew greckokatolicka z XVIII wieku pw. św.
Michała Archanioła w Ladomirovej, wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO, pięknie odremontowana. Chociaż ta stara bardziej mnie urzekła, miałam okazję być tam z uczniami dukielskiego liceum na Międzynarodowej Wystawie Łowieckiej
i dzięki panom już śp. Zdzisławowi Dudzicowi i Fryderykowi Krówce zwiedziliśmy całą
okolicę z jej zabytkami.
Następnym punktem programu były ruiny zamku Makowica w Zborovie, które znajdują się niedaleko uzdrowiska Bardejovskie Kupele. Ostatnim etapem wędrówki była
góra Rohula 595mn.p.m. zwieńczona drewnianą wieżą widokową, skąd można podziwiać połoniny Ukrainy i nasze Tatry. Obok wieży drewniana chata dla zbłąkanego turysty, wiata, palenisko, stoły drewniane i ławeczki. Oczywiście z chaty wyszedł i przywitał
nas MIKOŁAJ częstując słodyczami.
Szkoda, że obecnie dzień jest krótki, więc trzeba było szybko schodzić bo robiło się
ciemno.
Myślę, że można by było zrobić ścieżkę przyrodniczo-kulturową łączącą piękne tereny polsko słowackiego cichego pięknego przygranicza.
Maria Walczak
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Uczestnicy Turnieju z organizatorami i wójtem Wojaszówki Sławomirem Stefańskim

Mikołajki na Rohuli
Fot. Maria Walczak

Wieża widokowa na Rohuli
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Ruiny zamku Makovica w Zborovie

Otwarcie lodowiska w sezonie 2017/2018

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI informuje

Otwarcie lodowiska
w sezonie 2017/2018

Otwarcie lodowiska ze św. Mikołajem

8 grudnia br. zostało otwarte lodowisko przy Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli. Pierwsi łyżwiarze pojawili
się już na godzinę przed otwarciem. Po zakupie wejściówki najmłodsi otrzymywali bon na darmową zapiekankę z foodtracka. O
godzinie 17:00, na tafli pojawił się św. Mikołaj, który wręczał najmłodszym łyżwiarzom drobne upominki oraz chętnie pozował do
pamiątkowych zdjęć. W tym samym czasie rozpoczęła się zabawa
taneczna.
Podziękowania dla Banku PBS – Oddział Dukla, dyrektora
Oddziału Pana Marcina Rzący za ufundowanie podarunków
dla dzieci.
Zapraszamy wszystkich na nasze lodowisko!

Pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem. Fot. Mateusz Lorenc

Międzynarodowy Mikołajkowy
Turniej Mini Piłki Siatkowej

Godziny otwarcia lodowiska w Dukli
(ul. Armii Krajowej 1A, MOSiR Dukla)

Szkolna Liga Tenisa
Stołowego

SESJE godzinowe Lodowiska MOSiR Dukla
Od poniedziałku do piątku
09:00 – 13:00 Grupy zorganizowane; szkoły
14:00 – 15:00
15:30 – 16:30

Trasy w Mucznem
już czekają
Od 17 grudnia 2017 roku rozpoczął się kolejny sezon narciarski na trasach biegowych w Mucznem. Centrum Promocji Leśnictwa wspólnie ze Stowarzyszeniem „Bieszczadzkie Trasy Narciarskie” oddało do użytku biegaczy 8 km profesjonalnie przygotowanych tras w okolicy Mucznego.
- Stabilna temperatura poniżej zera i pokrywa śniegu sięgająca ponad pół metra to znakomite warunki do ratrakowania tras
- mówi Jan Mazur, nadleśniczy Nadleśnictwa Stuposiany. - W Centrum Promocji Leśnictwa można wypożyczyć bezpłatnie narty biegowe, a z tras można korzystać o każdej porze dnia. Tory w okolicy
CPL są oświetlone na tyle, by trenować nawet nocą. Obserwujemy
duże zainteresowanie tą formą sportu i rekreacji.
Na 10 lutego 2018 roku zaplanowano IV edycję Biegu Tropem Żubra.
Organizatorzy serdecznie zapraszają do korzystania z tras narciarstwa biegowego do treningu i wypoczynku.
Więcej na: http://muczne-biegowki.pl, gdzie można również zobaczyć obraz z kamery online.

Drużyna Dukla I - 6 miejsce w turnieju

Trasy w Mucznem

Uczestnicy Szkolnej Ligi Tenisa Stołowego. Fot. [arch. MOSiR]

Fot. Ewelina Baran

EdMarszałek
Zdjęcia: Ewelina Baran
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17:00 – 18:00
18:30 – 19:30
W soboty i w okresie ferii zimowych
10:00 – 11:00
11:30 – 12:30
12:30 – 14:00 Konserwacja lodowiska
14:00 – 15:00
15:30 – 16:30
17:00 – 18:00
18:30 – 19:30
W niedzielę
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00 Konserwacja lodowiska
14:00 – 15:00
15:30 – 16:30
17:00 – 18:00
18:30 – 19:30
Przy lodowisku działa wypożyczalnia łyżew.
Sesja trwa 60 min.
Rezerwacja obiektu pod numerem tel. 570 293 946
Mateusz Lorenc

Drużynowe
Mistrzostwa
Polski Juniorów
IV Liga Podkarpacka 2017
25 listopada br. w Wiśniowej odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów IV Ligi Podkarpackiej 2017 w szachach szybkich. W turnieju wzięło
udział 9 drużyn. Wystartowało 65 zawodników i zawodniczek. Naszą gminę reprezentowali: Anna Kowalewska, Julia Kluk, Grzegorz Fornal, Paweł Kowalewski, Patryk Szczurek i Damian Krówka. Zawody rozegrano na dystansie 6 rund tempem 15’ i 10”
na ruch dla zawodnika. Średni ranking turnieju 1236.
Drużyna UKS Rekord Iwla odniosła 2 zwycięstwa, 2 remisy i doznała 2 porażek. Bardzo dobrze
spisywał się Grzegorz Fornal, który do ostatniej
rundy walczył o pierwsze miejsce na szachownicy.
Niestety porażka w ostatniej rundzie sprawiła, że zajął drugie miejsce.
Zawody sędziował: pan Roman Wąsik. Szczegółowe wyniki zawodów na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje.php
Jerzy Gunia
str. 19

Mikołajkowy Turniej
Mini Piłki Siatkowej
2 grudnia 2017 r. zawodniczki
sekcji piłki siatkowej MOSiR Dukla wzięły udział w Międzynarodowym Mikołajkowym Turnieju
Mini Piłki Siatkowej, którego organizatorem był Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Jaśle. Dwie
nasze drużyny bardzo zmotywowane przystąpiły do rywalizacji.
Zespół MOSiR Dukla I w składzie: Paulina Jakieła, Kornelia Sysak, Daria Rajchel i Julia Tyburcy,
ostatecznie zakończył turniej na
bardzo wysokim 6 miejscu. Nie
rozpoczął najlepiej zmagań, gdyż
w swoim pierwszym meczu wysoko uległ drużynie ZS Mlynska

Podsumowanie
Szkolnej Ligi
Tenisa Stołowego
28 listopada br. w hali sportowej MOSiR Dukla rozpoczęła
się kolejna edycja szkolnej ligi tenisa stołowego. W turnieju wystartowało 47 zawodników (21 chłopców i 26 dziewczynek) ze
szkół z Dukli, Tylawy, Łęk Dukielskich, Iwli i Głojsc. Najlepsza
trójka zawodników otrzymała pamiątkowe dyplomy i medale. Kolejny trzeci turniej odbędzie się po feriach zimowych.
Wyniki drugiego turnieju szkolnej ligi tenisa stołowego:
Kategoria I : Klasy I-IV dziewczyny:

1.Milena Szarek 50 pkt. Łęki D.
2.Joanna Czaja 47 pkt. Łęki D.
3.Oliwia Kolasa 45 pkt. Łęki D.

Kategoria I : Klasy I-IV chlopcy:

1.Adrian Fornal 50 pkt. Iwla
2.Hubert Urbański 47 pkt. Iwla
3.Oskar Maciejewski 45 pkt. Dukla
Klasyfikacja Szkół klasy I-IV:
1.Iwla 348 pkt.
2.Łęki Dukielskie 338 pkt.
3.Dukla 288 pkt.
4.Głojsce 172 pkt.
5.Jasionka 78 pkt.

Kategoria II : Klasy V-VII dziewczyny:

1.Maja Krukar 50 pkt. Łęki D.
2.Aleksandra Jurczyk 47 pkt. Dukla
3.Aurelia Gierlicka 45 pkt. Łęki D.
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Stropkov I – 2:0 (10:2,10:4). Później było już znacznie
lepiej, zwycięstwa z MOSiR Jasło III 2:0 (10:8,10:5)
i UKS Dębowiec II 2:0 (10:6,10:4) pozwoliły zająć II
miejsce w grupie. Kolejne dwa mecze finałowe to niestety dwie porażki z UKS San Lesko 2:0(10:5,10:8)
i ZS Mlynska Stropkov III 2:0 (10:7,10:6.
Znacznie lepiej swój udział w zawodach rozpoczął
drugi nasz zespół. Remis w pierwszym meczu z UKS
Dębowiec I 1:1 (7:10,6:10), następnie kolejny remis z
MOSiR Jasło II 1:1 (10:6,9:10). Później jednak przyszły porażki z ZS Mlynska Stropkov II 2:0 (10:7,10:7)
i UKS San Lesko 2:0 (10:5,10:8). Grupa w której walczyły nasze zawodniczki okazała się najbardziej wyrównana i o miejscach decydowały małe punkty. Zważywszy, iż w naszym zespole wystąpiły głównie młodsze zawodniczki: Julia Sajdak, Aleksandra Jurczyk, Zuzanna Krowicka wspomagane bardziej doświadczoną
Wiktorią Paszek ich występ należy uznać za bardzo
udany co docenili trenerzy innych drużyn. W meczu
o miejsce X dziewczyny pokonały MOSiR Jasło III 2:0
(10:8,10:4).
Końcowa kolejność drużyn turnieju:

I miejsce CK Sparta Sambor (Ukraina)
II miejsce ZS Mlynska Stopkov I (Słowacja)
III miejsce UKS Dębowiec
IV miejsce UKS San Lesko I
V miejsce ZS Mlynska Stropkov III
VI miejsce MOSiR Dukla I
VII miejsce ZS Mlynska Stropkov II
VIII miejsce MOSiR Jasło I
IX miejsce UKS Dębowiec II
X miejsce MOSiR Dukla II
XI miejsce MOSiR Jasło II
XII miejsce MOSiR Jasło III
XIII miejsce UKS San Lesko III
Damian Leśniak
Kategoria II : Klasy V-VII chłopcy:

1.Szymon Sporek 50 pkt. Dukla
2.Gracjan Wszołek 47 pkt. Dukla
3.Michał Olbrycht 45 pkt. Dukla
Klasyfikacja szkół po dwóch turniejach , klasy V-VII:
1.Łęki Dukielskie 352 pkt.
2.Dukla 342 pkt.
3.Iwla 314 pkt.
4.Głojsce 268 pkt.
5.Tylawa 248 pkt.
6.Jasionka 50 pkt.
Klasyfikacja Szkół po dwóch turniejach , klasy I-IV:
1.Iwla 348 pkt.
2.Łęki Dukielskie 338 pkt.
3.Dukla 288 pkt.
4.Głojsce 172 pkt.
5.Jasionka 78 pkt.
Suma pkt. (obu kategorii) po dwóch turniejach:
1. Łęki Dukielskie 690 pkt.
2. Iwla 662 pkt.
3. Dukla 630 pkt.
4. Głojsce 440 pkt.
5. Tylawa 248 pkt.
6. Jasionka 128 pkt.
Bogdan Maciejewski
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Mikołajkowy Turniej
Szachowy o Puchar
Podkarpacia
9 grudnia 2017 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli gościł 61 szachistów na II Otwartym Mikołajkowym Turnieju Szachowym
o Puchar Podkarpacia. Zawody rozgrywane były w czterech grupach:
grupa A – rocznik 2008 i młodsi (21 zawodników),
grupa B – rocznik 2005 – 2007 (14 zawodników),
grupa C – rocznik 2000 – 2004 (22 zawodników),
grupa OPEN (27 zawodników)
Turniej we wszystkich grupach rozgrywany był systemem szwajcarskim
tempem 15 min. na partię dla zawodnika na dystansie 9 rund.
Klasyfikacja rocznika 2008 i młodsi:
Zawodnicy z naszej gminy uzyskali następujące miejsca: Zając Magdalena (11), Zając Magdalena (17), Torba Wojciech (20).
Klasyfikacja rocznika 2007 – 2005:
Zawodnicy z naszej gminy uzyskali miejsca: Kowalewska Anna (12)
i Witkowska Marzena (14).

Klasyfikacja rocznika 2004 – 2000:
Zawodnicy z naszej gminy uzyskali miejsca: Fornal
Grzegorz (12) i Szczurek Patryk (14).
Wyniki grupy OPEN:
Miejsca zawodników z naszej gminy: Szwast Kamil
(18) i Krówka Damian (24).
Wszyscy wymienieni zawodnicy w swoich kategoriach, otrzymali nagrody rzeczowe pierwszych
trzech, w każdej kategorii medale. Zwycięzcy grup
puchary. Nagrody wręczał Dyrektor MOSiR-u pan
Michał Szopa i Prezes Podkarpackiej Unii Szachowej pan Maciej Raus. Wszyscy uczestnicy otrzymali
mikołajkowe czekolady.
Zawody sędziowali: Marian Lorenc (sędzia
główny), Maciej Raus i Jerzy Gunia (sędziowie
rundowi).
Sponsorami turnieju byli: Podkarpacka Unia
Szachowa, Zamex Dukla i F.H.U. Ziko.
Zarząd Podkarpackiej Unii Szachowej dziękuje
Dyrektorowi MOSiR-u panu Michałowi Szopie
i pracownikom za pomoc w przygotowaniu turnieju.
Bardzo serdecznie dziękujemy naszym sponsorom!!!
Jerzy Gunia

VII Gminna Liga Szachowa
Drużynowe Mistrzostwa Polski
24 listopada br. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli dokończono dwa jesienne turnieje szachowe
w ramach VII Gminnej Ligi Szachowej o Puchar Burmistrza Dukli, a tym samym zakończono rozgrywki ligowe.

Uczestnicy turnieju z organizatorami
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W zawodach wystartowało 33 zawodników z Jasionki, Dukli, Rogów,
i Iwli. Wszyscy uczestnicy otrzymali
drobne upominki, a w każdej kategorii
4 najlepszych zawodników otrzymało
nagrody rzeczowe, dyplomy i puchary.
Zwycięzca ligi Kamil Kucza otrzymał okazały puchar. Nagrody i puchary
wręczali: dyrektor MOSiR-u Michał
Szopa i prezes UKS Rekord Iwla Jerzy Gunia.
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na kolejne ligowe zmagania szachowe już wkrótce.
Turnieje zostały dofinansowane
przez Burmistrza Dukli.
Normy na III kategorie szachową
uzyskali: Stanisław Krawczyk i Anna
Kwalewska.
Szczegółowe wyniki z obu turniejów na stronie:http://www.chessarbiter.
com/turnieje
Jerzy Gunia
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Łowiectwo i ekologia

Język łowiecki c.d.

LIS (mykita, rudzielec, przechera).
cieczka – okres godowy
dyndować – biec truchtem
fiołek – gruczoł u nasady ogona
futro – sierść
kęsy, zajady – zęby
kita – ogon
kwiatek, kwiat – biała sierść na końcu ogona
liszka, lisica – samica lisa
niedolisek – młody lis
nora – legowisko pod ziemią
okno – wejście do nory
pies – samiec lisa
pomykać – szybki bieg
siwoduszka – szary lis
skolenie – głos lisa
stawka – noga
sznurować – iść w prostej linii
ślepia – oczy
wietrznik – nos
żmurek – lis o kasztanowym kolorze futra

ZAJĄC (szarak, kot, kopyra, kicaj).
bałuchy (blaski, trzeszcze, patry, gały) – oczy
bobki – odchody
gach – dorosły samiec
kniazienie – odgłos wydawany przez przerażonego zająca
kocica – samica zająca
kocięta – młode zająca
kopno – legowisko w śniegu
kotlina – zagłębienie wygrzebane w ziemi, legowisko
kożuch (smuż) – futro
marczak – młody zając urodzony w marcu
nazimek (michałek) – młody zając urodzony jesienią
omyk – ogon
parkoty – okres godowy
skoki – nogi
słuchy – uszy
strugi – zęby
strzyże – włosy u nasady nosa
turzyca – sierść
wykot – narodziny młodych
zając kica, pomyka, sadzi lub kipi
kiedy siada na tylnych skokach to stawia słupka
tłusty zając – skromny, a jego tłuszcz – skrom

Wydarzyło się w naszej gminie
BARWINEK: Skradziono opony z ciężarówki za 300 tys. zł
Niecodzienna kradzież ponad 1400 opon z ciężarówki zaparkowanej na przygranicznym parkingu w Barwinku. Do kradzieży doszło
w okresie świątecznym. Poszukiwani są świadkowie, którzy pomogą ustalić złodziei.
Do kradzieży doszło na parkingu stacji paliw w miejscowości
Barwinek, tuż przy przejściu granicznym.
W sobotę 23 grudnia o godzinie 5:05 ciężarówka marki Volvo (koloru czerwonego) z żółtą naczepą wyładowaną 1415 oponami o

KOMUNIKAT KOŃCOWY
XVIII MIĘDZYNARODOWEGO RODZINNEGO TURNIEJU NIEPODLEGŁOŚCI
W PIŁCE SIATKOWEJ PRO- FAMILIA CUP 2017
Już po raz XVIII pasjonaci Piłki Siatkowej spotkali się na Międzynarodowym Rodzinnym Turnieju Niepodległości. Tegoroczny turniej po raz pierwszy odbył się na
trzech obiektach sportowych: Szkoła Podstawowa w Ustrobnej, Hala Sportowa GOSiR
w Jedliczu, Szkoła Podstawowa w Niepli w dniu 26.11.2017.

Opracował na podstawie literatury
inspektor Bartosz Szczepanik

wartości około 300 000 zł została skradziona z parkingu. Na monitoringu uchwycono tylko jedną osobę, która wsiadła do pojazdu.
Niestety trudno ją rozpoznać.
Ciężarówka odjechała na Słowację. Według wskazań nadajnika
GPS po przejechaniu około 8 kilometrów, w miejscowości Vyšný
Komárnik prawdopodobnie odpięto naczepę od ciągnika siodłowego.

W zawodach wzięło udział 16 drużyn,
w tym pięć w kategorii zawodowej i 11
amatorskiej – młodzieżowej podzielonej
na dwie grupy.
LZS Przybówka, Agro EKO Farma
Śvidnik/ Słowacja, Foto Hurt Rzeszów,WP
Transfer Stalowa Wola, Użgorod/ Ukraina.
Drużyna amatorska uczestnicząca w Jedliczu:
Grupa C: OLD Stary Sącz, Czarni
Rzeszów, GOSiR Jedlicze, OZ AMIS
Stropkov/ Słowacja, Team Moderówka,
PRO- FAMILIA Wojaszówka.
Grupa D – drużyny amatorskie uczestniczące w Niepli:
Użgorod/Ukraina, OSP KRSG Bratkówka, Team Kazalski Moderówka, ICFKarting Iskra Rzeszów, PCK Poznań
Zwyciężcą w kategorii zawodowej została drużyna – Foto Hurt Rzeszów, II miejsce – WP Transfer Stalowa Wola
W tej kategorii mecze zostały rozegrane systemem każdy z każdym i drużyna
FOTO – Hurt wygrała wszystkie mecze. III
miejsce – Agro EKO Śvidnik/ Słowacja
Kategoria młodzieżowa: Mecz finałowy I - ICF Karting Iskra Rzeszów -

Czarni Rzeszów 3:1 ( 15:8; 15:17; 15:11 )
III miejsca - GOSiR Jedlicze – OSP
Bratkówka 3:0 ( 15:5, 15:13, 15:7 )
Turniej został dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie.
Fundatorami nagród w postaci piłek
siatkarskich najwyższej jakości, grawerowanych ręcznie pucharów szklanych, dyplomów były jednostki samorządowe: Starostwo Powiatowe Krosno, Starostwo Powiatowe Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Jasło, Gmina Wojaszówka, GOKiR Wojaszówka PWZPS Rzeszów.
Honorowy Patronat nad Turniejem objęli: Poseł na Sejm R.P. - Joanna
Frydrych, Poseł na Sejm R.P. - Bogdan
Rzońca, Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl, Starosta powiatu krośnieńskiego – Jan Juszczak, Starosta powiatu jasielskiego – Adam Pawluś,
Wójt Gminy Jasło – Stanisław Pankiewicz,
Burmistrz Gminy Jedlicze – Jolanta Urbanik, Wójt Gminy Wojaszówka – Sławomir
Stefański.

Ciągnik siodłowy wraz z naczepą na parking przy stacji paliw w
Barwinku wrócił 25 grudnia w godzinach porannych. Jednak wewnątrz naczepy nie było już opon. Pojazd nie miał żadnych śladów włamania, ani śladów pozostawionych przez złodziei prócz
przeciętej stacyjki.
Żródło: strona internetowa krosno112.pl /Wybrał: WS/

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 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.
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Prezes Jerzy Kaleta podsumowuje Turniej Niepodległości
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Otwarcia turnieju dokonali: Poseł na
Sejm R.P – Joanna Frydrych, W-ce Starosta powiatu krośnieńskiego – Adolf Kasprzyk, przedstawiciel Wójta Gminy Jasło
– Piotr Sikora, Wójt Gminy Wojaszówka –
Sławomir Stefański, W-ce Burmistrz Jedlicza – Ryszard Zagórski, Dyr. Szkoły Podstwowej w Ustrobnej – Joanna Nowak.
Sponsorzy turnieju:
RBDiM – Krosno, ORLEN Południe
S.A., ZPRE – Jedlicze, EBA Krosno, Inwentech Group, PRiD Krosno, Wenta
Frysztak, Inwest Profil Bajdy, Luks Granit – Ustrobna, AGET BHP Krosno, Max
Stone Bratkówka, JAFAR, Restauracja
uSchabińskiej, Firma Budowlana Drogoń Frysztak, Delikatesy Groszek – Bratkówka, Krosoft Krosno, Sklepy Zielony
Koszyk, Meblorex – Przybówka, F.P.U Połoniny Iwoniczanka, Wiking S.C. Oberża
– Krosno
Fundatorzy nagród: Nowy Styl
Group, PWZPS Rzeszów,PGNiG – Oddział SANOK, Krosno Glass, Piekarnia
Żaneta – Krasowscy Bajdy,
Patronat medialny nad imprezą sprawowały: Telewizja Rzeszów, Radio Rzeszów, Teraz Krosno, ITV Południe, Super
Nowości, Obiektyw Jasielski, Korso Gazeta Sanocka, Nasz Powiat Krosno, Kurier
Gminy Wojaszówka, Dukielski Miesięcznik Samorządowy, Wieści Skołyszyńskie.
W uroczystej ceremonii wręczania nagród udział wzięli: Wicemarszałek
woj. podkarpackiego – Maria Kurowska,
W-ce Burmistrz Jedlicza – Ryszard Zagórski, Wójt Gminy Wojaszówka – Sławomir
Stefański, Prezes T.S. Pro-Familia Wojaszówka – Jerzy Kaleta.
Prezes T.S. Pro- Familia
Jerzy Kaleta
Fot. na str. 17
str. 23

W pasiece

Pszczelarze mają już dość dzięciołów
Dzięcioły to ptaki, które powszechnie
w społeczeństwie mają dobrą opinię. Uważane są nawet za lekarzy drzew. Pszczelarzom jednak dają się we znaki i to zwłaszcza zimą. Przyczyniają się do upadku kilku
rodzin rocznie. Zima to trudny okres dla
ptaków i pszczół. Dzięcioły szukając pożywienia dobierają się do uli i rozbijając je
wyjadają pszczoły. Odwiedziny dzięcioła
na ogół kończą się dewastacją ula i rodziny
pszczelej. Jeżeli niechciany gość wybierze
sobie jeden ul to należy uważać to za szczęście w nieszczęściu. Zdarzają się przypadki
uporczywych odwiedzin, po których pozostaje zniszczona pasieka. Oczywiście możemy ule zabezpieczyć specjalną siatką.
Szczelne rozpięcie jej jest skuteczne ale
podczas jesieni. Duże opady śniegu i mróz
powodują, że siatka nie wytrzymuje ciężaru i się rwie. Nasze problemy świadczą o
tym, że program ochrony dzięciołów przy-

nosi rezultaty. Dzięcioł jest ptakiem prawnie chronionym, i nie jest rozwiązaniem
nielegalne uśmiercenie go. Przed tą praktyką chcę przestrzec wszystkich, którym
ten pomysł zaświtał w głowie. Taki czyn
jest zagrożony karą pozbawienia wolności.
I należy pamiętać, że kara jest długa. Ponadto dzięcioł ma takie samo prawo do życia obok nas jak i my obok dzięcioła. Jednak odpowiednie instytucje muszą przyjść
nam z pomocą. My pszczelarze już podjęliśmy działania, aby umieścić dzięcioła na liście ptaków chronionych za, których szkodliwą działalność wypłaca się odszkodowania. Jednak każdy pszczelarz wolałby
mieć raczej rodziny pszczele, a nie odszkodowanie. Oczekujemy, że placówki badawcze opracują metodę bezpiecznego odstraszania dzięciołów. Liczymy również na
placówki edukacyjne, które przekażą nam
wiedzę jak wykorzystując biologię dzięciołów przeciwdziałać ich
wybrykom.
Mam
znajomego,
który twierdzi, że odstraszył dzięcioła od domu,
w którego ociepleniu
próbował zrobić dziurę,
puszczając z odtwarzacza mp3, podczas swej
nieobecności, odgłos jastrzębia.

Zniszczone ule przez dzięcioły

Pszczelarze muszą mieć na uwadze
fakt, że ule styropianowe, poliuretanowe i
stare ule drewniane nie nadają się do lasu
i w jego pobliżu, czyli na całej dukielszczyźnie. Wyjątek mogą stanowić ogródki
przydomowe, chociaż i tam może zalecieć
dzięcioł.
Prosimy wszystkich pszczelarzy, którzy doświadczą tej zimy wizyty dzięcioła
o udokumentowanie zniszczeń i szybki
kontakt z Kołem Pszczelarzy w Dukli. Podamy adres placówki, która spisze odpowiedni protokół. Oczywiście odszkodowania na razie nie będzie ale pomoże nam to
udowodnić ministerstwu, że dzięcioł potrafi dokonać poważnych szkód w pasiece.
Najstarsze podręczniki pszczelarskie piszą
o dzięciołach jako zagrożeniu dla pasiek,
ale takie mamy czasy, że wszystko trzeba
udowadniać.
Jeszcze raz przypominam, że dzięcioł
jest ptakiem prawnie chronionym i nasza
działalność powinna ograniczyć się do jego
odstraszenia, ewentualnie podjęcie działań,
które spowodują spadek zainteresowania
pszczołami. My pszczelarze dobrze znamy
emocje i barbarzyńskie zapędy ludzi, którym „przeszkadzają” nasze pszczoły, więc
my nie będziemy ich naśladować i wykorzystamy naszą twórczość do ochrony
pszczół i dzięciołów.
Witold Puz
Koło Pszczelarzy w Dukli
WZP w Rzeszowie

Prawo przy porannej kawie ...

Dyskryminacja a mobbing…
Problematyka równego traktowania to jedno z najbardziej aktualnych
współcześnie zagadnień o doniosłym
znaczeniu społecznym. U podstaw regulacji ustanawiających to prawo leży
przekonanie o konieczności zapewnienia każdemu gwarancji poszanowania godności ludzkiej, stanowiącej fundament praw i wolności człowieka.
W ocenie Sądu Najwyższego dyskryminacja jest nieuchronnie związana z nastr. 24

ruszeniem godności człowieka, której
poszanowanie jest nakazem nie tylko
prawnym, lecz również moralnym.
Zgodnie z art. 183a Kodeksu pracy
z dnia 26 czerwca 1974 r., pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz
dostępu do szkolenia w celu podnoszenia
kwalifikacji zawodowych, w szczególności
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekona-

nia polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Postanowieniem Sądu Najwyższego
z dnia 6 lutego 2014 r., sygn. akt I PK
239/13 osiągnięcie wieku emerytalnego
stanowi usprawiedliwione społecznie kryterium doboru pracowników do zwolnienia
z pracy, a co za tym idzie, nie może być
nr 1/2018

uznane za kryterium dyskryminujące określoną grupę pracowników.
Równe traktowanie w zatrudnieniu
oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub
z kilku przyczyn był, jest lub mógłby
być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy. Dyskryminowanie pośrednie istnieje
wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują
lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna
sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu
do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich
lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu
na jedną lub kilka przyczyn, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest
obiektywnie uzasadnione ze względu na
zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego
celu są właściwe i konieczne.
Przejawem dyskryminowania jest
także działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady
równego traktowania w zatrudnieniu
lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady
oraz niepożądane zachowanie, którego
celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec
niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie). Analizę zawartej w art. 18³ a § 5 pkt 2 kodeksu pracy definicji legalnej molestowania należałoby
rozpocząć od ustalenia zakresu podmiotowego dotyczącego sprawcy i ofiary molestowania. Ustawodawca nie wskazuje, kto
miałby być sprawcą zachowania określanego jako molestowanie. Należy zatem
przyjąć, że może to być każdy. Nie chodzi
więc wyłącznie o pracodawcę czy osoby
działające w jego imieniu.
Dyskryminowaniem ze względu na płeć
jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności
pracownika, w szczególności stworzenie
wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne (np. komentarze czy
uwagi odnoszące się do sfery seksualnej)
lub pozawerbalne elementy (np. pokazywanie obrazów o podtekście seksualnym, eksnr 321

ponowanie przedmiotów o tematyce seksualnej), molestowanie seksualne.
Podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, a także podjęcie przez niego
działań przeciwstawiających się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu
nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika.
Przepisy te zmieniają rozkład ciężaru dowodu przewidziany w art. 6 kodeksu cywilnego, według którego ciężar
udowodnienia faktu spoczywa na osobie,
która z tego faktu wywodzi skutki prawne.
Bywa on nazywany „odwróconym rozkładem ciężaru dowodu”. Omawiany artykuł zwalnia pracownika z konieczności
udowodnienia jego dyskryminacji. Ciężar dowodu polega na obowiązku przedstawienia przez pracownika faktów, z których można domniemywać istnienie dyskryminacji, zaś dla uwolnienia się od odpowiedzialności pracodawca musi udowodnić, że nie dyskryminuje pracownika.
Inaczej mówiąc, musi on wykazać, że różnicując sytuację pracownika, kierował się
obiektywnymi powodami, a nie kryteriami zakazanymi.
Adresatem zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu jest pracodawca i to on ponosi
odpowiedzialność z tytułu jego naruszenia.
Taki układ odpowiedzialności prawnej,
w ramach którego ofiara dyskryminacji
może dochodzić roszczenia odszkodowawczego od pracodawcy, bez względu na to,
kto był bezpośrednim sprawcą dyskryminacji, wydaje się uzasadniony. To podmiot
zatrudniający ma bowiem realny wpływ
na sytuację pracowników i to on powinien zapewnić im środowisko pracy wolne
od naruszeń, takich jak m.in. dyskryminacja. Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania
w wysokości nie niższej niż minimalne
wynagrodzenie za pracę, ustalane na
podstawie odrębnych przepisów. Prawo
do tego odszkodowania jest niezależne od
innych roszczeń pracownika wynikających
z dyskryminującego go zachowania pracodawcy. Na przykład w razie wypowiedzenia umowy o pracę naruszającego zakaz dyskryminacji pracownik ma roszczenia z art. 45 § 1 oraz z art. 18³d. Jeżeli wynika stąd prawo do dwóch odszkodowań,
to na poczet wyższego należy zaliczyć niższe, traktując je jako korzyść odniesioną z
tego samego zdarzenia, które wyrządziło
szkodę. Dyskryminacja pracownika wynikająca z zachowania pracodawcy o charakterze ciągłym może być podstawą przyznania tylko jednego zadośćuczynienia. Zgod-

nie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia
10 lipca 2014 r., sygn. akt II PK 256/13
odszkodowanie z art. 18³d kodeksu pracy
obejmuje wyrównanie uszczerbku w dobrach majątkowych i niemajątkowych pracownika. O istnieniu tego drugiego elementu można wnosić z kilku okoliczności. Po pierwsze, przepis ten przyznaje
prawo do odszkodowania w wysokości
minimalnego wynagrodzenia niezależnie od powstania jakiejkolwiek szkody.
Po drugie, z tego przepisu nie wynika, aby
w razie szkody majątkowej przysługiwało
pracownikowi odrębne świadczenie odszkodowawcze (zadośćuczynienie) za doznaną krzywdę. Trzeba przy tym mieć na
względzie to, że sam fakt zasądzenia odszkodowania daje satysfakcję pracownikowi, gdyż wynika z niego stwierdzenie
nienależytego zachowania pracodawcy,
czyli jego szeroko rozumianej winy.
Skorzystanie
przez
pracownika
z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w
zatrudnieniu nie może być podstawą niekorzystnego traktowania pracownika,
a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec
pracownika, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy
lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia.
Zasadę tą stosuje się odpowiednio do pracownika, który udzielił w jakiejkolwiek
formie wsparcia pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z
tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.
Zgodnie z art. 943 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u
niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na
celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie
z zespołu współpracowników. Pracownik,
u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić
od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Zgodnie z wyrokiem
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, sygn. akt
ciąg dalszy na str. 26 u

str. 25
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III APa 15/17 samo poczucie pracownika,
że podejmowane wobec niego działania i
zachowania mają charakter mobbingu, nie
są wystarczającą podstawą do stwierdzenia, że rzeczywiście on występuje. Ocena
zatem, czy nastąpiło nękanie i zastraszanie pracownika, czy działania te miały na
celu i mogły lub doprowadziły do zaniżonej oceny jego przydatności zawodowej,
do jego poniżenia, ośmieszenia, izolacji
bądź wyeliminowania z zespołu współpracowników, opierać się musi na obiektywnych kryteriach. Kryteria te zaś wynikają
z rozsądnego postrzegania rzeczywistości,
prowadzącego do właściwej oceny intencji
drugiej osoby w określonych relacjach społecznych. Jeśli zatem pracownik postrzega
określone zachowania jako mobbing, to
zaakceptowanie jego stanowiska uzależnione jest od obiektywnej oceny tych przejawów zachowania w kontekście ujawnionych okoliczności faktycznych. Zgodnie z
wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku,
sygn. akt III APa 13/16 choć nawet jednorazowe naganne zachowanie w stosunku do
pracownika może wywołać u niego złe samopoczucie, to jednak o skutkach w postaci długotrwałego wpływu na psychikę
może być mowa dopiero przy zwielokrotnieniu tych działań. Działania mobbingowe muszą być przy tym na tyle intensywne i naganne, że przyczynią się do powstania u pracownika bardzo silnego odczucia zastraszenia, i beznadziejności sytuacji. Co do długotrwałości działań mobbingowych podkreślenia wymaga, iż poniżanie pracownika nawet przez jeden
dzień może nosić znamiona mobbingu. Nie
może to być jednak zachowanie jednorazowe, ale wielokrotne, mające miejsce jednego dnia, działania zmierzające do wywołania skutków wskazanych w art. 943 § 2
kodeksu pracy. Ciężar wykazania mobbingu oraz jego skutków spoczywa na
pracowniku. Jak stwierdza się w wyroku
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, sygn. akt
III APa 31/15 niewątpliwie za naganne należy uznać wypowiadanie się przez przełożonego w rozmowach z poszczególnymi
podwładnymi na temat pracy innych podległych pracowników, jednakże wypowiedzi
na temat pracy pracowników nie oznaczają, że pracownik poddany była dzia-

Złota myśl J
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W krainie rondla i patelni
Szanowni Czytelnicy!
W roku 2018 w kąciku kulinarnym „W krainie rondla i patelni”
drukować będziemy sprawdzone przepisy kulinarne z różnych
krajów świata. Zachęcamy Czytelników do współtworzenia
tej rubryki. Każdy dostarczony przepis nagrodzony będzie wydawnictwem z serii
Biblioteka Dukielska. Adres Redakcji:
Redakcja Dukli.pl/DPS
38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11 pokój 309
e-mail: dps@dukla.pl

Archeologia w leśnictwie
30 listopada w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie odbyła się konferencja naukowa pod hasłem „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego (archeologicznego) na wybranych obszarach RDLP w Krośnie oraz na terenie Magurskiego i Roztoczańskiego Parku Narodowego 20162017”, na której przedstawiono i omówiono wyniki badań archeologicznych
wykonanych na części nadleśnictw RDLP w Krośnie oraz na terenie Magurskiego i Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Sałatka hawajska:
Sprawdza się na przyjęciach rodzinnych, polecam również na święta.
Składniki:
• 0,5 kilograma piersi z indyka
• 1 słoik selera konserwowego
• 1/2 ananasa lub 1 puszka ananasa
w lekkim syropie
• 1 puszka kukurydzy konserwowej
• mały słoik majonezu
• Sól, pieprz
• Słodka i ostra papryka
• Olej do smażenia
Wykonanie:
1. Pierś z indyka nacieramy słodką i ostrą paprykę, lekko solimy, wstawiamy na
kilka godzin lub na noc do lodówki.
2. Na patelni rozgrzewamy niewielką ilość oleju, przekładamy pierś z indyka i dusimy do miękkości pod przykryciem na małym ogniu.
3. Ostudzone mięso kroimy w drobną kostkę, odsączonego ananasa kroimy w paski.
Selera i kukurydzę odsączamy z zalewy.
4. Wszystkie składniki przekładamy do miski, dodajemy majonez, doprawiamy do
smaku solą oraz pieprzem.
5. Sałatkę dokładnie mieszamy, wstawiamy do lodówki na kilka godzin żeby składniki się ze sobą połączyły.

Smacznego!
łaniom mobbingowym, a ponadto, że doszło do naruszenia jego dóbr osobistych.
W myśl wyroku Sądu Najwyższego z dnia
14 listopada 2008 r., sygn. akt II PK 88/08
ocena, czy nastąpiło nękanie i zastraszanie pracownika oraz, czy działania te miały
na celu i mogły lub doprowadziły do zaniżonej oceny jego przydatności zawodowej, do jego poniżenia, ośmieszenia, izolacji bądź wyeliminowania z zespołu współpracowników, opierać się musi na obiektywnych kryteriach. Izolacja pracownika w
grupie współpracowników nie stanowi autonomicznej cechy mobbingu. Tylko izola-

Uczestnicy podczas konferencji. Fot. Jerzy Kaleta

Na początku spotkania Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie przypomniała, że inwentaryzacja dziedzictwa archeologicznego jest jednym z elementów inwentaryzacji bogactwa przyrodniczego, jaka odbywa się na terenie RDLP
w Krośnie.
Archeolodzy wykonali swe prace w 18
nadleśnictwach, na pozostałym terenie rozpoczną się one w przyszłym roku.

cja w grupie pracowniczej będąca następstwem działań polegających na negatywnych zachowaniach objętych dyspozycją
tej normy (nękanie, zastraszanie, poniżanie, ośmieszanie) uzasadnia przyjęcie zaistnienia mobbingu. Jeśli natomiast jest
ona reakcją na naganne zachowania pracownika w stosunku do swoich współpracowników, to nie ma podstaw, aby działaniom polegającym na unikaniu kontaktów
z takim pracownikiem przypisywać znamiona mobbingu.
Natalia Belcik
aplikant radcowski

„Kiedy Nowy Rok nadchodzi, kieliszeczek nie zaszkodzi,
kufel piwa to za mało, litr szampana by się zdało.
Trzeba opić wszystkie troski, by następny rok był boski.”

Na początku konferencji dr hab. Wojciech Grodzki z IBL przedstawił wstępne
podsumowanie projektu, zaś w jego szczegóły wprowadził dr hab. Rafał Zapłata
z Fundacji Hereditas, który był głównym
organizatorem wydarzenia.
Na konferencji zostały zaprezentowane
nowoczesne metody badawcze i wykorzystanie technologii lotniczego skaningu laserowego ISOK-ALS, a także wykorzysta-

nie historycznej kartografii i archiwalnych
zdjęć lotniczych badanego terenu do wyszukiwania obiektów archeologicznych na
terenie lasów.
Wyniki weryfikacji powierzchniowej
obiektów archeologicznych oraz rezultaty
sondowań poprzez odwierty obiektów archeologicznych, pozwoliły na wykonanie badań wykopaliskowych, dzięki którym udało się rozpoznać pozostałości fortyfikacji polowych z I wojny światowej,
znaleziono też dawne ślady przetwórstwa
drewna na badanym obszarze.
Szczegółowa inwentaryzacja archeologiczna pozwoli lepiej poznać historię terenu i lepiej zrozumieć, jak zmieniał się las
i jak był zagospodarowany przez mieszkającą na tym obszarze ludność na przestrzeni wieków.
- Dla mieszkańców i turystów bardzo
ważna jest też dyskusja o potencjale odkrytych obiektów archeologicznych dla rozwoju turystyki na terenach leśnych i możliwości ich wykorzystania do zwiększenia atrakcyjności krajoznawczej terenu
- zaznacza Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie. - Część z odkrytych
obiektów może zostać udostępniona dla
zwiedzających i uatrakcyjnić ofertę turystyczną Lasów Państwowych dla odwiedzających. Zwrócić też trzeba uwagę na
zagrożenia wynikające z bezprawnej, dzikiej penetracji stanowisk archeologicznych
przez grupy poszukiwaczy militariów.
W 2018 roku planowane jest spotkanie
podsumowujące całość prac badawczych.
W organizację konferencji zaangażowały
się: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Instytut Badawczy Leśnictwa i Fundacja Hereditas, która zajmuje się ochroną dziedzictwa kulturowego.
Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

Sprzedam dom mieszkalno-komercyjny
w centrum Dukli.
Cena do negocjacji.
tel. 607 669 398

Oznakowanie stanowiska archeologicznego
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Marzenie,
aby móc postawić samodzielny krok
Angelika ma 28 lat i mózgowe porażenie dziecięce. Porusza się na wózku inwalidzkim, bo nie może

utrzymać równowagi. Ma sprawną tylko jedną rękę, co jeszcze bardziej zaburza motorykę i uniemożliwia
chodzenie przy balkoniku. W 2013r. uczestniczyła w pokazie urządzenia NF-WALKER zorganizowanym przez
firmę Eo-funktion i pozytywnie przeszła próbę samodzielnego chodzenia. Koszt tego urządzenia to ok 38 tys.
zł co przekracza możliwości finansowe rodziny.
NF-WALKER jest urządzeniem norweskim i nie jest refundowany przez NFZ, ale jedynym chodzikiem,
w którym Angelika porusza się bez pomocy drugiej osoby. W kwietniu br. uczniowie LO w Dukli
zorganizowali Koncert Charytatywny ,,Pomagamy dla Angeliki dzisiaj gramy’’, aby pomóc nam zebrać fundusze.
Już mamy zgromadzoną kwotę 17 tys. zł., ale jest to wciąż za mało.
Wielkim marzeniem Angeliki i naszym jest, aby mogła chodzić, a urządzenie NF Walker jest dla niej jedyną
szansą na samodzielny krok…

Pomóc Angelice można dokonując
wpłaty na konto:

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym
“Kawałek Nieba”
Bank BZ WBK

31 1090 2835 0000 0001 2173 1374

Tytułem: “976 pomoc dla Angeliki Dudzik”

Wpłaty zagraniczne
– foreign payments to help Angelika:

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym
“Kawałek Nieba”
PL 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
swift code: WBKPPLPP
Bank Zachodni WBK
Title: “976 Help for Angelika Dudzik”

Aby przekazać 1% podatku dla Angeliki:
należy w formularzu PIT wpisać KRS 0000382243
oraz w rubryce ’Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%’ wpisać “976 pomoc dla Angeliki Dudzik”
str. 28
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